
KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr, Wb.  
 

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kita dapat menyusun 
sekaligus menerbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan  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  Provinsi Kalimantan 
Selatan ini  adalah merupakan media pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan 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 pertanggung 

jawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah  provinsi dalam mencapai tujuan dan 
sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 
Provinsi  Kalimantan Selatan ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor  29 Tahun 2010 tetang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan 
Pelaporan Kinerja, 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. 
 

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan 
Selatan sebagaimana telah diketahui adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara 
keseluruhan yang secara hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang  dalam Rencana  
Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nasional ) dan Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah ( RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh  karena itu keberhasilan maupun kekurangan 
dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan 
pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah provinsi  serta 
keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran. 
 

Dengan tersusunnya laporan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan 
penghargaan yang setinggi tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh instansi perangkat daerah yang telah 
turut membantu dalam mempresentasikan capaian sasaran dan indikator kinerjanya melalui penyusunan 
laporan ini,  diharapkan pula LAKIP ini dapat memberikan  informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah 
diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun ketiga RPJMD 2011-2015.   
 

Demikian Laporan Akuntabiltas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun mudahan  
dapat memberikan  manfaat, baik sebagai informasi maupun  bahan evaluasi kinerja. dan menjadi umpan 
balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan. 
 

Terima kasih 
 

Wassalam Wr. Wb     
                                                                                                                                                                                                                                   
Banjarmasin, 12 Maret 2014 
 

         GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, 

                                                                         

 
 

             
            H. RUDY ARIFFIN    


