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B U P A T I   T A P I N 

 
Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
 

 
 

              KATA PENGANTAR 

 

 

 

 

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa                                                      

karena atas rahmat dan karunia Nya jualah kita dapat menyusun sekaligus 

menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah 

Kabupaten Tapin  Tahun 2013. Shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada 

junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat , kerabat , pengikut 

beliau dari dahulu, sekarang dan sampai akhir nanti. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tapin ini 

adalah merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Tapin dalam 

menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai 

dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan, yang di 

dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban kinerja mengenai 

keberhasilan maupun kegagalan Pemerintah Kabupaten Tapin  mencapai tujuan 

dan sasaran strategisnya guna mencapai visi dan misi serta agenda pembangunan 

daerah yang dijabarkan lagi melalui program-program pembangunan. Disamping itu 

laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung 

mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang 

dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat. 

 LAKIP tahun 2013 ini disusun  sebagai laporan kinerja dari pelaksanaan tahapan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2017. Di 

dalamnya  memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran,Target  serta  Kebijakan dan 
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Program yang dilaksanakan khususnya pada TA 2013 ini. Rata-rata capaian kinerja 

Pemerintah Kabupaten Tapin TA. 2013 dicapai dengan kategorisasi  BERHASIL. 

. Semua keberhasilan tersebut mencerminkan adanya upaya sungguh-

sungguh dari segenap jajaran Pemerintah Kabupaten Tapin untuk melaksanakan  

Program dan Kegiatan yang merupakan penjabaran dari target Sasaran lima 

tahunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Hasil yang telah dicapai ini kiranya 

patut disyukuri sebagai prestasi sekaligus sebagai tantangan dan tugas berat yang 

harus diemban untuk dapat mewujudkan Visi Kabupaten Tapin yaitu :  

“TerwujudnyaTapin Mandiri dan Sejahtera Yang Agamis”. 

Disadari sepenuhnya bahwa LAKIP Tahun 2013 ini masih memiliki banyak 

kekurangan, karena itu Kami sangat mengharapkan adanya masukan baik berupa 

saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaannya di masa 

mendatang. Terima kasih Kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut terlibat 

dan membantu proses penyusunan LAKIP Kabupaten Tapin Tahun 2013 ini 

sehingga bisa selesai tepat pada waktunya. 

Dengan tersusunnya laporan ini diharapkan dapat bermanfaat dan 

memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh 

Pemerintah Kabupaten Tapin selama 2013. 

Terima Kasih, 

Rantau,    Maret   2014 

 

BUPATI TAPIN, 
 
 
 

Drs. H.M.ARIFIN ARPAN,MM 
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