Pemerintah Kabupaten Bantul

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahhirobbilalamin. Segala puji dan syukur senantiasa kami
panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, barokah,
karunia, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh
kewajiban

kami

dalam

mengemban

amanah

untuk

melaksanakan

pemerintahan, pembangunan, pelayanan, dan pemberdayaan masyarakat di
Kabupaten Bantul tahun 2017 dengan baik dan lancar.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas
pembantuan. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menjalankan
seluruh urusan pemerintahan secara baik dan bijaksana untuk mewujudkan
good government dan clean governance dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

kepada Pemerintah,

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan

Daerah

kepada

Masyarakat,

kepala

daerah

wajib

menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
kepada

Pemerintah

melalui

Gubernur

dan

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban (LKPJ) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta
mempublikasikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat
luas.
Dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundangan tersebut,
kami selaku Bupati Kabupaten Bantul menyusun LKPJ Akhir Tahun Anggaran
2017 yang merupakan laporan pertanggungjawaban tahun kedua untuk
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Bantul periode 2016-2021.
Kami sepenuhnya menyadari bahwa dalam laporan ini masih terdapat
kekurangan dan kelemahan terkait masalah data, analisis informasi, metode
penyajian, kesimpulan, dan lain-lain. Oleh karena itu, kami sebagai Bupati
Bantul mengharapkan masukan, saran, serta koreksi dari Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul dalam bentuk Catatan Strategis
atas penyusunan dokumen LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 demi perbaikan
penyelenggaraan pemerintahan di masa yang akan datang.
Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran
Pemerintah Daerah dan semua pihak yang telah membantu penyusunan
LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2017 ini. Kami berharap laporan ini dapat
memberikan gambaran komprehensif mengenai keadaan, perkembangan,
permasalahan dan pemecahannya, serta kemajuan yang dicapai Pemerintah
Kabupaten Bantul selama tahun anggaran 2017.

Bantul, 16 Maret 2018
BUPATI BANTUL,

Drs. H. Suharsono
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