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B A B   V 

P E N U T U P 

 

 

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat Kabupaten Purbalingga, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga 

melaksanakan berbagai kebijakan melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan baik 

Urusan Pemerintahan Wajib (Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Non 

Pelayanan Dasar), Urusan Pilihan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, serta 

penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Substansi LPPD ini merupakan penjelasan atas 

penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang menjadi kewenangan daerah yang diselenggarakan selama kurun 

waktu tahun 2021. 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui berbagai program dan 

kegiatan merupakan wujud nyata pelaksanaan tugas dari seluruh Aparatur Pemerintah 

Kabupaten Purbalingga. Keberhasilan yang dicapai selama kurun waktu tahun 2021 

merupakan partisipasi aktif dari semua komponen Pemerintahan Daerah mulai dari 

unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kabupaten, 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dukungan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah/FORKOPIMDA, dan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat termasuk 

organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, organisasi politik, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), insan pers, alim ulama, tokoh masyarakat serta seluruh 

stakeholders yang menjadi partner dan mitra kerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga. 

Keberhasilan serta prestasi yang telah diraih selama penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Tahun 2021 baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun 

dari pihak lain yang turut mengapresiasi patut disyukuri mengingat keberhasilan 

dimaksud diperoleh dengan cara yang tidak mudah dan penuh perjuangan. Dalam 

kurun waktu tersebut, seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah 

berupaya untuk dapat berkarya, bekerja keras dan berusaha seoptimal mungkin serta 

dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada dalam mengakomodasi berbagai 

keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat.  

Perlu disadari bahwa belum semua aspek pembangunan dapat dilaksanakan 

secara sempurna dan paripurna. Maka dari itu hubungan yang serasi dan seimbang 

serta keharmonisan antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagai wujud dari 

representasi rakyat Kabupaten Purbalingga, serta dukungan dan kebersamaan seluruh 

warga masyarakat dalam upaya ikut mewarnai jalannya proses pemerintahan dan turut 

serta dalam upaya pembangunan serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan di 

segala aspek di Kabupaten Purbalingga sangat dibutuhkan pada waktu mendatang.  

Melalui kesempatan ini, atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jalinan 

komunikasi yang telah berlangsung. Semoga hasil pembangunan yang telah diraih 
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pada tahun 2021 dapat dirasakan ke seluruh pelosok wilayah serta menyentuh semua 

lapisan masyarakat.  

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten 

Purbalingga Tahun 2021 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 

Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi dan informasi penyelenggaraan pemerintahan 

daerah Kabupaten Purbalingga bagi seluruh masyarakat Purbalingga. Akhirnya saran 

dan masukan konstruktif sangat diharapkan dalam rangka perwujudan 

penyelenggaraan pemerintahan kedepan yang lebih baik. Semoga Allah SWT Tuhan 

Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita 

sekalian. 

  


