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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah Swt.Tuhan yang Maha 

Esa,karena rahmat hidayah dan inayahnya sehingga’’Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Tahun 2010’’ yang merupakan tahun 

pertama pelaksanaan Rencana Strategik 2010-2013 dapat diselesaikan. 

Laporan ini dibuat berdasarkan rencana kinerja tahun 2010 yangterdiri dari program 

peningkatan profesionalitas,integritas dan moralitas hakim,pejabat fungsional,struktural,dan 

seluruh pegawai didalam melaksanakan tugas,mewujudkan lembaga penegak hukum yang 

transparan,akuntabel dan berkualitas serta memihak pasda masyarakat sebanyak 6 

kegiatan,Peningkatan sumber daya manusia(SDM) dan sarana prasarana dalam menunjang 

pelayanan di bidang peradilan pada masyarakat,peningkatan lembaga peradilan dan lembaga 

penegak hukum sebanyak 6 kegiatan,serta penerapan kepemerintahan yang baik dan menjalin 

kerjasama,tukar informasi,pertemuan secara berkala serta koordinasi dalam kegiatan dan 

pelaksanaan kegiatan sebanyak 12 kegiatan. 

Rencana Strategik 2010-2013 dijabarkan pertama kali dalam rencana kinerja (Renja) 2010 

yang didalamnya terdapat 32 kegiatan,semua kegiatan tersebut dapat terlaksana karena mendapat 

anggaran DIPA tahun 2010. 

Laporan ini dimaksudkan sebagai evaluasi bagi kami dan pihak lain berkompeten 

mengenai akuntabilitas pelaksanaan rencana kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. 

Kami telah berusaha menyampaikan laporan seobjektif mungkin akan tetapi kami sadari 

masih terdapat kekurangan,oleh karena itu kami mengharapkan koreksi dan saran konstruktif dari 

semua pihak dari peningkatan kinerja dan kesempurnaan laporan yang akan datang. 

Demikian,semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya,Amin,Amin,Amin,Yarobbal 

Alamin. 

Banjarmasin,     Februari 2011 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin 

Ttd. 

 

Drs.H.Alimin Patawari,SH,MH 

NIP.19520620 197602 1 002 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

 

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin telah menyusun Rencana Stratejik untuk tahun 

anggaran 2010-2013 dan telah merealisasikan pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Stratejik 

yang dimaksud dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada 

tahun pertama  program 5 tahun, sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung RI. Dengan 

membandingkan progran terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan, maka tampak hasil yang 

telah dicapai adalah kurang lebih 92,70% dari 100 % yang direncanakan. Ini berarti bahwa kinerja 

instansi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tergolong berhasil karena berada dalam rantai 

interval pencapain 75% sampai dengan 100%. Namun masih ada sejumlah sasaran yang tidak 

maksimal pencapainnya dan ada kegiatan yang belum memperlihatkan out comes dan benefits 

maupun impacts karena berada diluar kontrol dan ketersediaan indikator input berupa sumber 

daya manusia, sarana dan prasarana belum maksimal. Sehubungan dengan itu maka pada tahun – 

tahun berikutnya out comes, benefits dan impact dari kegiatan tersebut perlu terus dipantau dan 

diupayakan seoptimal mungkin agar ketiga indikator penilaian tersebut dapat lebih meningkat. 

Peningkatan ketiga indikator tersebut merupakan target utama karena nilai capaian lebih 

mendekati sasaran, tujuan, misi dan visi Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin. Langkah – 

langkah demikian dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada masa 

– masa mendatang  
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PENETAPAN KINERJA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN 

 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel 

dan berorientasi kepada hasil, bersam ini kami sampaikan Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi 

Agama Banjarmasin merupakan ikhtisar rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2011 

sebagaimana daftar terlampir. 

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi 

dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2011. 

 

 

Banjarmasin,    Februari 2011 

 

Menyetujui, 

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin   Wakil Sekretaris 

Ttd.        Ttd. 

 

Drs.H.Alimin Patawari,SH,MH    H.Saifuddin,SH,MH. 

NIP.19520620 197602 1 002     NIP.19680421 199402 1 001 
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