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Kata Pengantar
بسم هللا الرحمن ا لرحيم
Assalamu’alaikum wr. wb
Pertama-tama kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
mencurahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga dipenghujung
tahun 2017 ini kami dapat menyusun Laporan Tahunan sebagaimana
tahun-tahun yang lalu. Laporan Tahunan ini dimaksudkan sebagai alat
kontrol dan evaluasi kegiatan tahunan Pengadilan Agama Biak.
Laporan

tahunan

ini

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas operasional dan tugas yang menyangkut teknis yudisial
maupun non yudisial dan bertujuan untuk memberikan gambaran secara
keseluruhan pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Biak tahun 2017 dan
sebagai bahan acuan untuk pelaksanaan tugas pada periode berikutnya
yang pada akhirnya bermuara pada pelayanan publik yang prima. Dalam
perjalanan kurun waktu tersebut terhadap capaian yang diperoleh selama
ini, akan terus kami tingkatkan.
Laporan tahunan ini dibuat pedoman pada SK Ketua Pengadilan
Agama Biak No. W25-A5/473/Kp. 00.3/10/2017. Kami menyadari bahwa
dalam laporan ini masih terdapat kekurangan yang perlu disempurnakan,
oleh karenan itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangatlah
kami harapkan. Selanjutnya perkenankan kami mengucapkan terima kasih
kepada pihak - pihak yang telah membantu kami dalam melaksanakan
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tugas, khususnya kepada Ketua Kamar Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI, Ketua Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Bupati
Kab. Biak Numfor dan Instansi terkait dalam jajaran Pemda Biak, serta
pihak - pihak lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada
kita dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang kami emban ini, agar
menjadi ladang ilmu. Selain itu, semoga cita – cita Mahkamah Agung untuk
mewujudkan peradilan Indonesia yang agung tercapai dengan didukung
etos kerja dan semangat kebersamaan.
Mudah-mudahan laporan ini dapat bermanfaat dan memberikan
pengetahuan bagi pembaca. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai usaha
kita. Akhirnya kepada Allah SWT jualah kita senantiasa memohon rahmat
dan petunjuk-Nya dalam menyertai tugas kita. Amin.
Wassalamu’alaikum wr. wb
Biak, 18 Desember 2017
Ketua

Zaenal Ridwan Puarada, SHI
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