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BAB VI 
PENUTUP 

 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang                       

Tahun 2014 sebagaimana kami sampaikan dimuka adalah merupakan amanat dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang juga diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pasal 69, 70 

dan 71 yang menyebutkan bahwa  Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah yang memuat capaian kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

Pelaksanaan Tugas Pembantuan.  

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang                       

Tahun 2014 ini secara lengkap mencakup pelaksanaan semua program dan 

kegiatan, keberhasilan,  permasalahan yang dihadapi, beserta rencana tindak 

lanjutnya, dengan maksud sebagai evaluasi dan upaya perbaikan kinerja 

pemerintah daerah yang lebih baik di masa mendatang.  

Kami memandang bahwa pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 

di Kota Semarang pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar dan 

dalam proses pelaksanaannya sudah selaras mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh program dan 

kegiatan, 

Kemajuan dan keberhasilan yang diraih pada tahun 2014 merupakan hasil 

dari kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, baik 

jajaran Eksekutif (Pemerintah Kota Semarang), Legislatif (DPRD Kota Semarang), 

MUSPIDA, serta masyarakat secara luas. Keberhasilan dan prestasi yang dapat 

dicapai selama ini membuktikan adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan 

yang erat diantara  “stakeholder” di Kota Semarang. 

“Tak ada gading yang tak retak”, disamping keberhasilan yang telah 

dicapai pada tahun 2014 tentunya masih ada kekurangan, kelemahan dan 

permasalahan yang perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan perbaikan 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang. 
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Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota 

Semarang Tahun 2014 ini  disampaikan,  besar harapan kami bahwa Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Semarang Tahun 2014 dapat 

menjadi bahan bagi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk 

memberikan catatan perbaikan atau rekomendasi kepada Pemerintah Kota 

Semarang dan menjadi media informasi kepada masyarakat tentang 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang dalam 

rangka mewujudkan visi Kota Semarang sebagai Kota Perdagangan dan Jasa 

yang berbudaya menuju masyarakat Kota Semarang yang sejahtera. 
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