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Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat 
dan hidayah-Nya, maka penyusunan buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres 
Lombok Tengah TA. 2016 telah dapat disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran 
mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dukungan anggaran Tahun 2015. 

Setelah berbagai upaya penyempurnaan tersebut dilaksanakan kini saatnya seluruh 
personel Polres Lombok Tengah diharapkan mampu menunjukkan kinerja secara nyata sesuai 
dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Tujuan 
peningkatan kerja personel Polres Lomnbok Tengah adalah agar Polri Polres Lombok Tengah 
dipercaya masyarakat. Polres Lombok Tengah menyadari bahwa kinerja Polri Polres Lombok 
Tengah akan sulit berubah apabila tidak mampu melaksanakan transformasi sistem Polri yang 
berorientasi kekuasaan kearah sistem berorientasi pelayanan masyarakat. Oleh karena itu Polres 
Lombok Tengah melakukan segala upaya yang diperlukan sesuai dengan harapan masyarakat.  

Perubahan yang dilakukan hendaknya dapat menuju kepada manajemen yang efisien, 
kreatif dan akuntabel sehingga semua Bagian, Satuan Fungsi, Seksi dan Polsek yang ada 
dijajaran Polres Lombok Tengah dapat mengelola anggaran berdasarkan aturan yang berlaku 
sehingga dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada Negara dan masyarakat. 

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagaln 
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka 
mewujudkan visi dan misi Polres Lombok Tengah. Disamping itu juga dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah, 
diwajibkan Polri untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebagai laporan 
pertanggung jawaban pelaksanaan APBN sehingga kinerja dan penyerapan anggaran akan 
tampak dalam laporan tersebut. 

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2016 berarti Polres Lombok Tengah telah 
melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun sejumlah capaian kinerja Polres Lombok Tengah 
untuk Tahun Anggaran yang dituangkan kedalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Lombok 
Tengah TA. 2016. Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan program, 
kegiatan, sasaran, tujuan dan indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pengukuran 
pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan selaras guna menyampaikan pertanggung 
jawaban kinerja Polres Lombok Tengah selama Tahun 2016. 

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Polres Lombok Tengah Tahun 2016 dibuat sebagai 
pertanggung jawaban kinerja dan anggaran, sehingga dapat menentukan arah kebijakan Pimpinan 
serta menjadi acuan kinerja untuk meningkatkan prestasinya ditahun berikutnya. 
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