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BAB VII 

P E N U T U P 

 

Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan 

pembangunan yang dijabarkan dalam Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan hasil kerjasama dan 

partisipasi semua stakeholder pembangunan mulai dari Pemerintah 

Daerah, DPRD, para pegiat perekonomian dan masyarakat luar sesuai 

dengan bidang, fungsi dan tugas masing-masing; yang didukung oleh 

APBD dan sumber pendanaan lainya yang sah. Hasil – hasil pencapaian 

kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2013 merupakan realisasi 

dari seluruh aktivitas pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

jajaran Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama DPRD 

berdasarekan rencana kerja pembangunan selama kurun waktu satu 

tahun anggaran. 

Banyak keberhasilan yang kita capai dan manfaat yang dirasakan 

oleh masyarakat selama tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan beberapa 

pengakuan dan penghargaan dari berbagai pihak terhadap kemajuan 

yang diraih oleh Kabupaten Karanganyar. Walaupun kita harus akui juga 

bahwa masih banyak hal kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat 

yang harus ditangani. Permasalahan pembangunan yang kita hadapi 

kedepan semakin penuh tantangan yang sejalan dengan tuntutan 

dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat 

yang lebih baik lagi. Untuk itu kita perkuat komitmen pembangunan 

melalui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 

dan penyiapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 yang 

semakin partisipatif dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan 

masyarakat. 

Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh 

stakeholder pembangunan, segenap Pimpinan dan Anggota DPRD dan 

jajaran SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar secara 
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keseluruhan yang telah memberikan dukungan dan bekerja keras bahu 

membahu melaksanakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan 

Kemasyarakatan tahun 2013. 

Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam 

penyelenggaraan pemerintahan hingga penyampaian Laporan  Tahun 

2013 ini terdapat kekurangan maupun kekeliruan, baik yang mencakup 

substansi kepemerintahan maupun redaksional laporan. Kritik dan saran 

yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan kinerja kita 

pada tahun-tahun mendatang. 

Semoga Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa meridhoi segala 

langkah dan upaya kita untuk memajukan dan mensejahterakan 

masyarakat Kabupaten Karanganyar TENTERAM. 

Sekian dan terima kasih. 

  

BUPATI  KARANGANYAR 

 

 

 

Drs. H. JULIYATMONO, M.M. 
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Telah dikoordinasikan 

No. Pejabat Paraf 

1. Sekretaris Daerah (Selaku Pengguna Anggaran)  

2. Asisten Pemerintahan (Selaku Ketua Tim)  

3. Kepala DPPKAD (Selaku PPKD)  

4. Kepala Bagian Pemerintahan Umum  

 


