KATA PENGANTAR
$egala Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah yang atas iiinnya kami
dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Paser Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas

ini pada dasarnya

merupakan amanat

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta lnstruksi Presiden
Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan AkuntabilitasKinerja lnstansi Pemerintah,

yang tata cara penyusunannya diatur dalam Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor 239lKl6l8 2003 tentang Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja I nstansi Pemerintah.

Laporan ini tersusun berkat bantuan, bimbingan dan masukan yang melibatkan
semua pihak. Untuk itu kamisampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga laporan ini
dapat terwujud.
Kami menyadari bahwa laporan inijauh dari sempurna dan masih perlu banyak
perbaikan, baik ditinjau dari kandungan informasi yang disampaikan maupun secara
redaksionalnya, untuk itu kritik serta saran perbaikan dari semua pihak akan kami
terima untuk perbaikan kedepan.
Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan memenuhi kebutuhan serta harapan
seluruh pihak terkait.
2019
Pangan,

Utama Muda/lV.C

Nip. 19591014 198103 1 007

*LKJIP

Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2018"
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