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BAB  IVBAB  IVBAB  IVBAB  IV    
 

PENUTUPPENUTUPPENUTUPPENUTUP    
 

ebagai wujud pertanggungjawaban  dalam pencapaian misi dan 

tujuan instansi pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan serta dalam rangka mewujudkan good 

governance. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) 

Kabupaten Barito Selatan disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah, tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk 

memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan 

instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi, dan strategi instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang 

diprioritaskan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan pada Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 -2016. 

  

Berbagai keberhasilan yang dicapai sebagaimana visi dan misi 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada rentang tahun 2011-2016 

patut disyukuri, mengingat bahwa pencapaiannya diraih dengan cara yang 

tidak mudah. Dalam kurun waktu tersebut, jajaran Pemerintah Kabupaten 

Barito Selatan berupaya seoptimal mungkin untuk mengakomodasi 

berbagai keinginan dan kepentingan semua lapisan masyarakat sesuai 

dengan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pendayagunaan 

sumber daya yang relatif terbatas. Namun demikian, sangat disadari, 
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disamping beberapa keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat 

permasalahan-permasalahan yang segera diatasi dan dibenahi. 

 

Selaras dengan komitmen yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Perjanjian Kinerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah 

(RKPD) Pemerintah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 yang bertujuan 

untuk pencapaian indikator kinerja sebagaimana arah kebijakan yang 

telah ditrgetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Tahun 2011-2016.   

 

Dalam rangka mencapai target-target indikator yang telah ditetapkan 

dengan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka 

pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang 

menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP).     

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Pemerintah 

Kabupaten Barito Selatan ini dapat dijadikan bahan evaluasi oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

dan Inspektorat dalam rangka mewujudkan semangat tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance) dan memberikan 

rekomendasi serta catatan-catatan untuk penyempurnaan dan perbaikan 

kebijakan pembangunan strategis dalam rangka mencapai pembangunan 

masyarakat Barito Selatan yang Dahani Dahanai Tuntung Tulus 

(Menuju Masyarakat Adil dan Makmur Sampai Selama-lamanya. 


