1

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA PENUTUPAN RAPAT
KONSOLIDASI DAN PEMUTAKHIRAN DATA TLHP
ITJEN DEPDAGRI DAN ITJEN DEPTEKNIS SERTA
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT/LEMBAGA
PEMERINTAH TINGKAT REGIONAL III DI PONTIANAK
Tanggal, 24 Juli 2008
Yang saya hormati:
-

Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri;
Inspektur Jenderal Departemen;
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Para Bupati/Walikota se Provinsi Kalbar;
Paro Sekretaris Inspektorat Departemen Teknis atau yang Mewakili;
Para Inspektur/Kepala Bawasda Kabupaten/Kota;
Para Kepala Dinas, Badan, Kepala Sekretaris DPRD, Kepala Satpol
PP. undangan lainnya yang berbahagia.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan kasih-Nya jualah kita
dapat berkumpul kentali di ruangan ini, untuk mengikuti acara
penutupan Rapat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan,
inspektorat Jenderal Departemen dan Inspektorat Provinsi,
Kabupaten/Kota
serta
penanganan
laporan
pengaduan
masyarakat/Lembaga Pemerintah, yang sudah kita laksanakan selama
dua hari ini, dengan harapan dapat memberi manfaat yang sebesar besarnya, bagi kelancaran tugas kita, dalam rangka melakukan
pengawasan yang lebih baik dan efektif, terhadap semua
penyelenggaraan
pemerintahan
terutama
di
daerah
atau
Kabupaten/Kota.
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Hadirin yang berbahagia.
Pelaksanaan kegiatan Kemutakhiran data TLHP Itjen Depdagri,
Itjén Departemen dan inspektorat/ Bawasda Provinsi, kabupaten/Kota
untuk Regional III yang dirangkaikan dengan adanya Seminar tentang
“Reposisi Peran Inspektorat Daerah menjadi lebih Akuntabel dan
Reliabel”, saya yakini, telah mengeluarkan beberapa pemikiran
konstruktif, untuk lebih meningkatkan peran inspektorat menjadi lebih
akuntabel dan realibel, dalam menyikapi berbagal issue miring, yang
menerpa inspektorat baik di pusat maupun daerah, dan selanjutnya
berbagai wacana yang berkembang dalam seminar, tentu akan dihimpun
untuk direkomendasikan, sebagai referensi pada dialog-dialog tingkat
nasional yang akan datang, berkenaan dengan kiprah institusi
pengawasan internal Pemerintah dalam melakukan kontrol terhadap
penyelenggaraan pemerintahan agar lebih Professional dan akuntabel.
Hadirin yang berbahagia.
Tanpa mengurangi rasa hormat dan penghargaan terhadap
keberhasilan yang telah dicapai selama ini, Kita juga masih menemukan
berbagai kelemahan-kelemahan, sebagaimana tergambar dalam laporan
hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pejabat pengawas
pemerintah/auditor selama ini, dan selanjutnya Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan semakin urgen, untuk segera dituntaskan, jika kita
memahami akan substansi tugas dan tanggung jawab kita kepada publik.
Penyelesaian TLHP tentu menjadi prioritas dan menjadi komitmen kilo
bersama, dalam rangka menindak lanjuti temuan-temuan dimaksud,
agar fungsi-fungsi manajemen organisasi pemerintah akan tertata dan
berjalan lebih baik, serta efektif, dan sekaligus menjadi momentum
balik untuk menghindari akan adanya sanksi, baik disiplin, administratif,
perdata, maupun pidana, berharap aparat pelaksana yang mengatakan,
hasil pemeriksaan yang telah direkomendasikan untuk ditindak lanjuti.
Tadi juga kita telah mendengar, laporan hasil penyelesaian
pelaksanaan rapat Kemutakhiran Data TLHP ltjen Depdagri dan Itjen
Departemen serta Penanganan kasus pengaduan, ternyata masih, belum
rampung 100%, ini berarti masih memerlukan ada penyelesaian lebih
lanjut, berkenaan dengan itu perlu adanya upaya lanjutan secara
sistematik, untuk menghindari secara dini adanya tumpukan
penyelesaian TLHP.
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Hadirin yang berbahagia.
Demikian beberapa hal yang dapat di sampaikan pada
kesempatan ini , soya mengucapkan terima kasih, kepada Bapak
inspektur Jenderal Depdagri, Inspektur Jenderal Departemen atau
yang mewakili dan kepada Peserta rapat Kemutakhiran Data yang
berkenan datang ke Provinsi Kalimantan Barat ini, dan mohon maaf
kalau ada pelayanan maupun sambutan kami yang kurang berkenan di
hati Bapak-bapak dan ibu-ibu, sekaligus saya ucapkan selamat jalan
apabila Bapak-bapak ibu-ibu pulang ke tempat masing-masing untuk
berkumpul kembali dengan keluarga.
Apabila ada sumur di ladang
Bolehlah kita menumpang mandi
Apabila umur panjang
Bolehlah kita bertemu kembali
Akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ltjen
Depdagri, ltje Departemen lainnya dan inspektorat/Bawasda Provinsi,
Kabupaten/Kota Tingkat regional III Tahun 2008 secara resmi saya
tutup.
Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberkati kita semua, amin.
Terima kasih, Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

