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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Umum 

Kepolisian Resort Lombok Tengah merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam pasal 30 ayat 4 Undang - 
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 

Dalam melaksanakan apa yang tertuang dalam pasal 30 ayat 4 Undang Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kepolisian Resort Lombok Tengah terus berupaya 
melakukan sinergi dengan segenap komponen masyarakat untuk menciptakan kondisi 
Lombok Tengah yang aman dan kondusif, sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas 
tanpa ada diikuti rasa takut dan khawatir yang timbul dari situasi dan kondisi yang tidak 
aman. 

Di lain pihak, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lombok Tengah tidak dapat 
diwujudkan tanpa didukung oleh situasi yang kondusif. Untuk mengatasi gangguan 
keamanan baik kualitas maupun kuantitas upaya modernisasi kekuatan Polres Lombok 
Tengah dengan membangun kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya yang 
profesional, bermoral, modern, transparan dan akuntabel mutlak diperlukan. 

Opini BPK atas laporan keuangan Polres Lombok Tengah sudah beberapa tahun 
mampu dipertahankan bahkan ditingkatkan. Demikian pula dengan upaya pemberantasan 
tindak pidana korupsi dilaksanakan tanpa diskriminasi dan terus diperkuat dengan tetap 
mempertahankan prinsip sesuai dengan PERKAP Nomor 22 Tahun 2011 yanitu Prinsip 
Legalitas, Proporsional, Transparan dan Akuntabel. 

 Untuk mewujudkan institusi Polres Lombok Tengah yang profesional, bermoral dan 
modern diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik internal maupun 
eksternal agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif, efisien serta akuntabel. 

Selain itu diperlukan juga instrumen yang mampu mengukur kinerja setiap pelaksanaan 
tupoksi pada Polres Lombok Tengah NTB dan Jajarannya sesuai dengan Undang – Undang 
Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Presiden 
Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). 

Sebagai unsur penyelenggara Negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan 
tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang 
dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. 

Setiap Sub Satuan Kerja Polres Lombok Tengah yang didukung oleh institusi 
pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat harus mampu menampilkan akuntabilitas 
kinerjanya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga adanya sinkronisasi 
antara perencanaan yang ideal yang disusun dan keluaran (output) dan manfaat yang 
dihasilkan (outcome). 

Dengan era reformasi yang sedang bergulir sampai dengan saat ini, Kepolisian Resort 
Lombok Tengah senantiasa terus berupaya mendukung dan mengawasi agar reformasi 
dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat. 
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Untuk mewujudkan harapan tersebut Polres Lombok Tengah yang juga bagian dari 
kepemerintahan telah melaksanakan reformasi di dalam pengelolaan organisasi baik dari 
aspek akuntabilitas kinerja serta aspek akuntabilitas penggunaan keuangan Negara, dimana 
ketentuan tersebut seperti yang telah tertuang dalam Tap MPR RI No : XI / MPR / 1998 dan 
Undang - Undang No.28 tahun 1999 tetang penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas 
dari korupsi, kolusi dan nepotisme, dibutuhkan suatu bentuk pertanggung jawaban terkait 
pengembangan dan penerapan sistem yang tepat, jelas dan nyata secara periodik. 

Dalam rangka akuntabilitas kinerja tersebut, Polres Lombok Tengah mengembangkan 
dan menerapkan sistem pelaporan pertanggung jawaban yang diharapkan laporan tersebut 
jelas, terukur dan legitimite agar penyelenggaraan tugas – tugas yang telah dilaksanakan 
dapat dipertanggung jawabkan. Upaya pengembangan Sistem Pelaporan Pertanggung 
Jawaban Kinerja Polres Lombok Tengah selaras dengan Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Kapolri 
Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 6 Juni 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 
tanggal 24 Juni 2015 serta Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 24 
Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata 
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

1. Maksud dan Tujuan : 

a. Maksud 

Laporan pencapaian kinerja TA. 2016 Polres Lombok Tengah ini dimaksudkan 
sebagai wujud pertanggung jawaban Satker Polres Lombok Tengah dan Jajaran 
yang telah dilaksanakan selama tahun 2016. 

b. Tujuan 

Penyusunan laporan kinerja TA. 2016 Polres Lombok Tengah ini dibuat dengan 
tujuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan Pimpinan dalam pelaksanaan 
tugas untuk menentukan kebijakan lebih lanjut. 

2. Tugas Pokok dan Fungsi 

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 
Republik Indonesia khususnya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 
Tingkat Kepolisian Resort, maka kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata 
kerja Kepolisian Resort Lombok Tengah adalah sebagai berikut : 

a. Kedudukan Polres Lombok Tengah 

Kepolisian Resort Lombok Tengah Daerah Nusa Tenggara Barat disingkat Polres 
Lombok Tengah adalah Kepolisian Satuan Kerja yang berada di bawah Kapolda 
NTB 

b. Tugas Polres Lombok Tengah 

Kepolisian Resort Lombok Tengah mengemban tugas untuk memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta 
melaksanakan tugas Polri lainnya di dalam daerah hukum Polres Lombok Tengah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dengan lingkup tugas 
sebagai berikut : 

i. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik dibidang preventif maupun di 
bidang represif; 
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ii. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan 
terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berdasarkan Undang – 
Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan Perundang – undangan lainnya; 

iii. Membina dan mengawasi pelaksaan tugas fungsi kepolisian, khusus yang 
diemban oleh alat / badan pemerintah yang mempunyai kewenangan 
kepolisian terbatas berdasarkan Undang – Undang; 

iv. Membina kemampuan dan kekuatan serta pelaksanaan fungsi penerbitan 
dan penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan kamtibmas 
yang bersifat swakarsa; 

v. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang dibebankan oleh peraturan 
perundang – undangan. 

c. Fungsi Polres Lombok Tengah 

Dalam mengemban tugas tersebut, Kepolisian Resort Lombok Tengah 
menyelenggarakan fungsi : 

i. Pemberian pelyanan Kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk 
penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan 
atau pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri, dan 
pelayanan surat - surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan; 

ii. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persadian dan 
intelijen tekhnologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan - satuan atas, 
maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional 
Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan 
dalam negeri; 

iii. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi, 
laboratorium forensik lapangan. Pembinaan dan Pengawasan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta pengawasn proses penyidikan; 

iv. Pelaksanaan Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup 
pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat, 
dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan 
unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang 
meliputi VVIP, VIP, tempat pariwisata dan objek vital khusus lainnya; 

v. Pelaksanaan lalu lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, 
Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk 
penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta 
registrasi dan identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, 
dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas); 

vi. Pelaksanaan Kepolisian Perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk 
penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan 
kecelakaan / Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan 
masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan 
pemeliharaan keamanan di wilayah perairan; 

vii. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisan Masyarakat (Polmas), 
pembinaan dan pengembangan bentuk - bentuk pengamanan swakarsa 
dalam rangka penigkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap 
hukum, tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan 
keamanan dan ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat 
yang kondusif bagi pelaksaan tugas Kepolisian, serta pembinaan teknis dan 
pengawasan Kepolisian khusus termasuk satuan pengawaman; dan 
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viii. Pelaksanaan fugsi - fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang - undangan. 

3. Struktur Organisasi. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan organisasi dan 
Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Polres Lombok Tengah 
mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 
Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor (Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 478) yaitu sebagai berikut : 

a. Unsur Pimpinan terdiri dari : 

i. Kapolres. 

ii. Wakapolres. 

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan terdiri dari : 

i. Bagian Operasional / Bag Ops. 

ii. Bagian Perencanaan / Bag Ren. 

iii. Bagian Sumber Daya / Bag Sumda. 

iv. Seksi Pengawasan / Si Was. 

v. Seksi Profesi dan Pengamanan / Si Propam. 

vi. Seksi Keuangan / Si Keu. 

vii. Seksi Umum / Si Um. 

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari : 

i. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu / SPKT. 

ii. Satuan Intelijen Keamanan / Sat Intelkam. 

iii. Satuan Reserse Kriminal / Sat Reskrim. 

iv. Satuan Reserse Narkoba / Sat Res Narkoba. 

v. Satuan Pembinaan Masyarakat / Sat Binmas. 

vi. Satuan Samapta Bhayangkara / Sat Sabhara. 

vii. Satuan Lalu Lintas / Sat Lantas. 

viii. Satuan Pengamanan Objek Vital / Sat Pam Obvit. 

ix. Satuan Kepolisian Perairan / Sat Polair. 

x. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti / Sat Tahti. 

d. Unsur Pendukung yaitu : 

i. Seksi Teknologi Informasi Polri / Si T I Pol. 

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu : 

i. Kepolisian Sektor / Polsek : 

a) Polsek Praya Barat; 

b) Polsek Kopang; 

c) Polsek Praya; 

d) Polsek Pujut; 

e) Polsek Kuta; 

f) Polsek Praya Timur; 

g) Polsek Janapria; 

h) Polsek Batukliang; 

i) Polsek Batukliang Utara; 
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j) Polsek Pringgarata; 

k) Polsek Jonggat; 

l) Polsek Praya Barat Daya; 

m) Polsek Praya Tengah 

ii. Polsubsektor : 

a) Polseubsektor BIL 

Struktur Organisasi Polres Lombok Tengah 
             UNSUR PIMPINAN                      

             KAPOLRES                      

             WAKAPOLRES                      

                                                        

                                               

        SI WAS SI PROPAM    SI KEU SI UM                 

                                                                 

                                              

        BAG OPS          BAG REN        BAG SUMDA        

                                                                

                                                   

    
KASUBAG  BIN 

OPS 
KASUBBAG DAL 

OPS 
KASUBBAG 

HUMAS 
   KASUBBAG PROGAR 

KASUBBAG  DAL 
GAR 

 KASUBBAG PERS 
KASUBBAG 
SARPRAS 

KASUBBAG 
HUKUM 

   

                                                                                

                                                     

SPKT KASAT INTELKAM KASAT RESKRIM KASAT NARKOBA    KASAT BINMAS KASAT SABHARA KASAT LANTAS KASAT PAM OBVIT KASAT POLAIR SAT TAHTI 

                                           

                   SI TI POL                     

                                                                

                                             

       POLSEK KOPANG (URBAN)                  
POLSEK PRAYA BARAT 

(URBAN) 
       

  
     WAKA POLSEK           

  
     WAKA POLSEK        

  
                                     

  
                                  

                                                     

KANIT INTELKAM KANIT RESKRIM KANIT BINMAS KANIT SABHARA KANIT LANTAS    KANIT INTELKAM KANIT RESKRIM KANIT BINMAS KANIT SABHARA KANIT LANTAS 

                                                                            

 
   

                                                

KAPOLSEK 
BATUKLIANG 

(RURAL) 

KAPOLSEK 
BATUKLIANG 

UTARA (RURAL) 

KAPOLSEK 
JANAPRIA (RURAL) 

KAPOLSEK PRAYA 
TIMUR (RURAL) 

POLSEK PUJUT 
(RURAL) 

   
POLSEK KUTA 

(RURAL) 
POLSEK PRAYA 

(RURAL) 
POLSEK JONGGAT 

(RURAL) 

POLSEK 
PRINGGARATA 

(RURAL) 

    

       

 
  

                                             

 
  

                                         

   
             

POLSEK PRAYA 
TENGAH 

(PRARURAL) 

 
 

POLSEK PRAYA 
BARAT DAYA 
(PRARURAL) 

                

   
             

 
                 

B. Permasalahan Utama (Strategic Issued) Polres Lombok Tengah. 

Adapun permasalahan / kendala yang dihadapi dalam mencapai sasaran strategis 
Polres Lombok Tengah yakni : 

1. Jumlah Polsek yang ada di Polres Lombok Tengah sebanyak 13 Polsek dan 1 
Polsubsektor namun penyebaran juumlah personel antara Polres dan Polsek belum 
seimbang dan baru terisi sekitar 53 % dari DSP sehingga Polsek belum sepenuhnya 
Optimal; 
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2. Masih kurangnya kemampuan anggota Polsek terutama dalam penanganan kasus – 
kasus tindak pidana sehingga untuk kasus – kasus tertentu masih diselesaikan oleh 
Polres Lombok Tengah; 

3. Terbatasnya sarana dan prasarana Kepolisian dan belum tercukupinya kebutuhan 
biaya pemeliharaan sarpras sehingga sarpras yang ada saat ini tidak dapat 
dipergunakan dalam jangka waktu yang lama; 

4. Masih terbatasnya personel Polres Lombok Tengah yang memiliki kemampuan dalam 
menghadapi kejahatan tertentu sehingga masih memerlukan koordinasi dengan 
Pembina Fungsi di Polda NTB; 

5. masih rendahnya kemampuan personel Polres Lombok Tengah dalam penguasaan 
bahasa asing, teknologi berbasis komputer, teknologi dibidang kriminalitas modern, 
pengetahuan di kejahatan ekonomi dan lingkungan hidup yang berkembang sesuai 
dengan perubahan pola kejahatan nasional; 

6. Masih adanya personel yang berperilaku tercela dan melakukan tindak pidana sehingga 
menurunkan nilai kepercayaan masyarakat kepada Polri; 

7. Masih adanya pengaduan masyarakat yang tidak puas terhadap kinerja personel Polres 
Lombok Tengah. 

Upaya untuk menghadapi kendala dan tantangan dalam rangka pemeliharaan 
kamtibmas yang kondusif, maka penyebaran personel Polres Lombok Tengah yang berada 
di Mapolres Lombok Tengah dan di Polsek yang meliputi 2 Polsek Urban, 9 Polsek Rural, 2 
Polsek Pra Rural dan 1 Polsubsektor maka sesuai dengan kebijakan Polri dalam upaya 
peningkatan pelayanan kepada masyarakat Polsek dijadikan pusat sebaran pelayanan. 

Sedangkan potensi masyarakat yang ada saat ini seperti pengamanan swakarsa, 
komunitas – komunitas, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan masyarakat 
secara umum ikut berkontribusi dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban di wilayah Kabupaten Lombok Tengah sehingga sangat membantu Polres Lombok 
Tengah dan Polsek Jajaran dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya. 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis Polres Lombok Tengah juga melaksanakan 
Program Reformasi Birokrasi Polri dengan sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih, 
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan 
meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri sehingga dalam pencapaian Renstra 
Polres Lombok Tengah Tahun 2015 – 2019 dengan mengedepankan 8 area perubahan yaitu 
organisasi, tata laksana, peraturan perundang – undangan, SDM aparatur, pengawasan, 
akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan mind set dan culture set dapat berjalan sesuai 
dengan yang direncanakan. 

Laporan kinerja ini merupakan tolak ukur keberhasilan kinerja Polres Lombok Tengah 
pada Tahun 2016. Analisa atas capaian kinerja ini menganalisa program / kegiatan yang 
menunjang keberhasilan / kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. 

Dalam penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Lombok Tengah Tahun 
2016 dengan tata urut sesuai dengan Perkap Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 
tentang Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Umum 

B. Permasalahan 
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BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Rencana Strategi Polres Lombok Tengah 

B. Perjanjian Kinerja Polres Lombok Tengah 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

B. Realisasi Anggaran 

BAB IV PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya 

Lampiran - lampiran. 

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 

2. Pengukuran Kinerja Tahun 2016 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-8- 
 

BAB II 
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 
A. Rencana Strategi Polres Lombok Tengah 

Rencana Strategis (Renstra) Polres Lombok Tengah tahun 2015 - 2019 merupakan 
perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil 
yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk 
mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. 

Pada tahun 2015 akan memasuki penahapan pertama Renstra 2015 - 2019 merupakan 
tahapan III  (Strive for Excellence) yang merupakan kelanjutan  Renstra Polri 2010 - 2014 
tahap II (Parteneship Building), dimana sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
mengamanatkan untuk setiap K/L menyiapkan Renstra K/L sesuai  dengan Tupoksi pada 
sektor yang menjadi tugas dan kewenangannya pada tahun terakhir RPJMN yang sedang 
berjalan dimana RPJMN 2015 - 2019 bertema: “Pencapaian daya saing kompetitif 
perekonomian berlandaskan keunggulan Sumber Daya  Alam dan Sumber Daya Manusia 
berkualitas serta Kemampuan Ilmu  dan Teknologi yang terus Meningkat” dengan sasaran 
pembangunan di Bidang Hankam tahun 2015 - 2019 adalah: “Terwujudnya Penguatan 
Pertahanan Nasional dan Kamdagri”. 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan 
tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Polri yang dieselaraskan dengan 
Rencana Strategis Polres Lombok Tengah tahun 2015 – 2019 yang dipergunakan sebagai 
acuan dalam penyusunan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada rencana kerja 
tahunan Polres Lombok Tengah. 

Selain itu masih banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan 
tugas dan kinerja Polri maka Polres Lombok Tengah harus mampu mewujudkan : 

1. Postur yang profesional, bersih, mandiri dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme 
(KKN); 

2. Keberadaannya ditengah – tengah masyarakat mampu memberikan rasa aman dan 
tentram; 

3. Mampu memberikan pelayanan yang prima, tidak mempersulit, cepat dan tuntas dalam 
menyelesaikan masalah; 

4. Penampilan yang simpatik, humanis tapi tegas, bermoral dan modern; 

5. Lebih transparan / terbuka dan tanggung jawab / akuntabel dalam setiap tindakan; 

6. Fungsi intelijen yang profesional sehingga mampu memberika peringatan dini / early 
detection dan peringatan dini / early warning dalam rangka mengantisipasi dan 
mencegah terjadinya gangguan kamtibmas; 

7. Dalam penegakkan hukum harus tegas, jujur, benar dan adil (tidak diskriminatif dan 
memenuhi rasa keadilan) terutama dalam penanganan kejahatan tindak pidana yang 
meresahkan masyarakat dengan didukung transparansi dalam proses penyidikannya 

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas sebagai pedoman dan tolok 
ukur kinerja dalam pembangunan Polri yang diselaraskan dengan Kebijakan Rencana 
Strategi Polres Lombok Tengah Tahun 2015 – 2019 maka Rencana Strategis Polres Lombok 
Tengah Tahun 2015 – 2019 memuat visi dan misi, tujuan, kebijakan, sasaran strategis dalam 
pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut: 
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1.  Visi Polres Lombok Tengah 

Terwujudnya Polri yang makin professional, unggul dan dapat dipercaya 
masyarakat guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan 
berkepribadian yang berlandaskan gotong royong di wilayah Kabupaten Lombok 
Tengah. 

2. Misi Polres Lombok Tengah 

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas, 
selanjutnya diuraikan dalam Misi Polres Lombok Tengah yang mencerminkan koridor 
tugas pokok kedepan sebagai berikut : 

a. Mewujudkan   pemuliaan   dan   kepercayaan   publik   (trust   building)   melalui 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui konsep 
“Mabes Kecil - Polda Cukup - Polres Besar - Polsek Kuat.”; 

b. Mewujudkan   pemberdayaan   kualitas   sumber   daya   manusia   Polri   yang 
profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi - sendi HAM; 

c. Meningkatkan kesejahteraan personil Polri (well motivated dan welfare) 

d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah 
dini secara cepat akurat dan efektif 

e. Mewujudkan   pemeliharaan   keamanan   dan   ketertiban   masyarakat   dengan 
pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta 
membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Kementerian/Lembaga; 

f. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM dan 
anti KKN; 

g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas; 

h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut 
dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman; 

i. Mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang 
terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang didukung dengan penelitian dan 
kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri; 

j. Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang   dibuktikan dengan sertifikasi 
kecakapan kecabangan profesi; 

k. Mewujudkan   intelijen   kepolisian   yang   profesional   dan   kompeten   untuk 
memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini 
krimiminalitas   dan   pengambilan   keputusan   yang   tepat   pada   kebijakan 
keamanan 

3. Tujuan Polres Lombok Tengah 

a. Terwujudnya organisasi Polri yang Good Governance dan Clean Government; 

b. Terwujudnya  perubahan  Mind  Set  dan  Culture  Set  anggota  Polri  
melalui Reformasi Birokrasi Polri; 

c. Terwujudnya  rasa  aman  dan  nyaman  di  masyarakat  dalam  
melaksanakan aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari; 

d. Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan 
dipercaya masyarakat; 

e. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN 
yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat serta 
memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
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Adapun tujuan program yang telah dilaksanakan oleh Polres Lombok Tengah 
adalah sebagai berikut : 

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri. 

Menyelenggarakan fungsi manajemen yang beritegritas dan berpihak pada 
perlindungan masyrakat melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 
pengendalian dan pelaporan serta pembayaran gaji yang dilaksanakan secara 
tepat waktu, akuntabel dan terintegritas antara Mabes Polri, Polda NTB dan Polres 
Lombok Tengah. 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur Polri  

Mendukung tugas pembinaaan dan operasional Polres Lombok Tengah melalui 
ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas 
maupun kuantitas 

c. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban. 

Mengembangkan langkah – langkah strategis, mulai dari mencegah suatu potensi 
gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas sampai kepada 
penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik masyarakat 
dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun. 

d. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan. 

Mendekatkan polisi dengan berbagai komunitas agar masyarakat terdorong 
bekerja sama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk 
membantu tugas Kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
bersama (Community Policing). 

e. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar 
mampu melindungi seluruh warga masyarakat Lombok Tengah dalam beraktifitas 
untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan 
gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat 
gangguan keamanan. 

f. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana. 

Menanggulangi dan menurunnya penyelesaian 4 jenis kejahatan (Kejahatan 
Konvensional, Kejahatan Transnasional, Kejahatan yang berimplikasi Kontijensi 
dan Kejahatan terhadap kekayaan Negara) tanpa melanggar Hak Azasi Manusia 
(HAM). 

4. Kebijakan Polres Lombok Tengah 

a. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis teknologi 
dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan kamtibmas dan penegakan 
hukum; 

b. Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi 
teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Polri; 

c. Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan pelatihan; 

d. Mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan akuntabel 
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri; 

e. Melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat Polsek,  
Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel dan Peralatan 
(DSPP); 
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f. Membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai elemen Prolegnas 
bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat informasi hukum Kepolisian 
bagi pelaksana tugas Polri di lapangan serta pusat penelitian hukum Indonesia 
dan negara lain di dunia; 

g. Peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan 
profesionalisme; 

h. Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan dan 
pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) guna 
mewujudkan aparat Polri yang profesional dan akuntabel serta menerapkan 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah 
terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

i. Peningkatan kemampuan Polair dengan didukung penambahan kapal yang dapat 
menjangkau pulau terluar dan wilayah terluar berpenghuni /  berpenduduk dalam 
rangka mendukung poros maritim; 

j. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran personel 
dan peralatan polri yang berbasis teknologi; 

k. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi publik 
guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; 

l. Mengoptimalkan  pengelolaan  keamanan  dalam  negeri  terhadap segenap 
warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; 

m. Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan Pemilukada 
sepanjang tahun, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden / Wakil Presiden Tahun 
2019; 

n. Memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, peringatan dini dan 

cegah dini) yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang 

memadai dalam  rangka mengeliminir setiap potensi gangguan dan gejolak 
sosial; 

o. Melanjutkan pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat (community 
policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran masyarakat tentang 
Kamtibmas; 

p. Meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban 
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; 

q. Membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; 

r. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident pengemudi dan 
kendaraan bermotor berbasis teknologi; 

s. Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 (empat) 
jenis kejahatan yang meliputi: konvensional, transnasional, terhadap kekayaan 
negara, dan berimplikasi kontinjensi; 

t. Membangun kemampuan penyidikan berstandar investigasi pidana yang ilmiah 
(Scientific Criminal Investigation-SCI) dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat 
Polsek; 

5. Sasaran Strategi Polres Lombok Tengah 

a. Memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polri; 

b. Menetapkan standardisasi perlengkapan Polri pada kesatuan Polri yang 
disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan dengan tantangan 
tugas; 

c. Menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan pengadaan 
(ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului study kelayakan; 
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d. Rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Polres dan Polsek untuk tugas 
pelayanan; 

e. Melanjutkan kerja sama dengan Bank pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-
KTA; 

f. Melakukan  penataan  dalam  pembinaan  personel  Polri melalui teknologi 
informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi; 

g. Mengikutkan pendidikan, pelatihan, kursus - kursus di dalam negeri guna 
meningkatkan profesionalisme Polri; 

h. Melaksanakan revolusi mental khususnya dalam rangka mengembangkan budaya 
anti korupsi internal Polri diantaranya dengan menunjuk role model anti korupsi, 
memasukkan kurikulum anti korupsi di seluruh jenjang pendidikan Polri, 
mengirimkan lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 dinegara yang 
bersih korupsi dalam rangka transfer budaya anti korupsi; 

i. Memberikan  kesempatan  secara  bertahap  kepada  Bintara  yang berprestasi 
dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti pendidikan S1 Ilmu 
Kepolisian di STIK; 

j. Memberikan   kesempatan   kepada   lulusan   STIK   terbaik   untuk mengikuti 
pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri; 

k. Meningkatkan  kapasitas  dan  kapabilitas  SDM  melalui  rekrutmen personel 
Polri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel dengan melibatkan 
pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai - nilai profesionalisme 
dan budaya anti korupsi pada lembaga pendidikan dalam rangka internal trust dan 
public trust; 

l. Melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan penilaian 
manajemen kinerja pada seluruh Satker; 

m. Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti korupsi 
dalam rangka revolusi mental anggota Polri; 

n. Menyusun tipologi Polsek dan menginventarisir kebutuhan personel maupun  
perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; 

o. Menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan secara buttom up 
berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; 

p. Menyusun Blue Print sarana prasarana mulai dari tingkat Polda sampai 
dengan tingkat Polsek sesuai tipologi; 

q. Meningkatkan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional; 

r. Meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui kerjasama dengan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dan Kementerian 
Kesehatan guna pelayanan kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka 
pemanfaatan Faskes Polri untuk pelayanan pesertanya; 

s. Menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri; 

t. Melanjutkan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (Kemen PU - Pera) dalam rangka pembangunan perumahan bagi personel 
Polri; 

u. Memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polri yang akan memasuki 
masa pensiun; 

v. Pembentukan Tim Internal Anti Korupsi; 

w. Mengefektifkan pelaksanaan wasrik rutin, wasrik khusus dan wasrik dengan 
tujuan tertentu; 
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x. Mengoptimalkan koordinasi dan kerja sama internal dan eksternal pengemban 
fungsi pengawasan; 

y. Meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui penegakan 
disiplin dan kode etik profesi Polri; 

z. Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perairan pada 
poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik di tingkat pusat maupun 
kewilayahan; 

aa. Meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polair yang mengawaki kapal 
melalui pendidikan dan pelatihan; 

bb. Meningkatkan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, biaya 
pemeliharaan dan perawatan kapal; 

cc. Meningkatkan keamanan Perairan melalui penguatan Polsek pantai dan Polsek 
sungai; 

dd. Mengoptimalkan National Traffic Manajemen Center (NTMC) sebagai pusat 
Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I) yang terkoneksi dengan 
instansi terkait serta melanjutkan pengembangan Regional Traffic Manajemen 
Center (RTMC) dan Traffic Manajemen Center (TMC) di satuan wilayah; 

ee. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan quick wins; 

ff. Memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik - titik pelayanan 
Polri termasuk penempatan 2 Polwan pada 1 Polsek; 

gg. Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik dengan 
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 

hh. Meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat; 

ii. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan soliditas 
kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; 

jj. Membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stake holder terkait maupun 
media massa (medai elektronik, media cetak dan media online); 

kk. Membangun  dan  mengembangkan  Keterbukaan  Informasi  Publik (KIP) 
melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis teknologi 
guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, transparan dan 
akuntabel; 

ll. Meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik horizontal) dengan 
mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan terhadap kelompok 
minoritas dan kelompok rentan; 

mm. Meningkatkan    kemampuan    penanganan    separatisme    (konflik vertikal)     
baik  dengan  pencegahan  maupun  penegakan  hukum secara profesional; 

nn. Membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan 
pelibatan publik; 

oo. Meningkatkan  kemampuan  personel  dan  satuan  dalam  rangka manghadapi 
pengamanan pemilukada; 

pp. Menyusun  alokasi anggaran,  meningkatkan  kemampuan  personel dan  satuan  
serta  sarana  prasarana  dalam  rangka  menghadapi Pemilu legislatif dan Pemilu 
Presiden / Wakil Presiden Tahun 2019; 

qq. Meningkatkan  peran  dan  fungsi  intelijen  keamanan  Polri  yang mampu 
memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan akurat guna 
mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Mabes sampai dengan tingkat Polsek 
yang didukung personel, anggaran dan teknologi yang memadai; 
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rr. Membangun   sistem   pelayanan   secara   online   dalam   rangka penerbitan  
SKCK,  perizinan / pemberitahuan  kegiatan  masyarakat dan penerbitan perizinan 
dibidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak komersial; 

ss. Meningkatkan kerja sama antar aparat penegak hukum di dalam negeri; 

tt. Meningkatkan kerja sama dengan Badan Nasional Penempatan dan 
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) khususnya terhadap warga 
negara Indonesia yang bekerja di luar negeri; 

uu. Menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu Polisi (Bhabinkamtibmas) 
satu desa / kelurahan, untuk melakukan sambang, deteksi, memperoleh 
informasi, mediasi dalam pencegahan dini permasalahan Kamtibmas; 

vv. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas untuk 
menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara dan 
memantapkan kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim hingga menyentuh 
daerah - daerah perbatasan dan pulau - pulau terluar berpenghuni; 

ww. Menghadirkan anggota Polri di tengah - tengah masyarakat saat dibutuhkan dan 
di setiap kegiatan masyarakat; 

xx. Mengembangkan NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi; 

yy. Memantapkan sistem on line data pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang 
terintegrasi; 

zz. Pemantauan arus kemacetan lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan 
pengkajian trouble spot dalam mengurangi titik titik lokasi rawan kemacetan lalu 
lintas dan angkutan jalan; 

aaa. Melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan pada 
daerah rawan kecelakaan lalu lintas; 

bbb. Penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan teknologi 
Trafic Acident Analysis; 

ccc. Melaksanakan program road safety / safety ridding; 

ddd. Membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang dapat diakses oleh publik 
dan pemangku kepentingan; 

eee. Menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; 

fff. Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan; 

ggg. Penggelaran Satpas online, sistem STNK online dan sistem BPKB online; 

hhh. Meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan tindakan 
proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas; 

iii. Meningkatkan pengungkapan kasus - kasus menonjol yang meresahkan 
masyarakat meliputi; kejahatan konvensional (street crime, perjudian, kejahatan    
dengan kekerasan), kejahatan transnational (cyber crime, narkoba, human 
trafficking, arm smuggling, terorisme),  kejahatan yang merugikan kekayaan 
negara (korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yang 
berimplikasi kontijensi (konflik sosial, demo anarkis); 

jjj. Meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan kegiatan 
fungsi intelijen, Binmas dan Sabhara; 

kkk. Meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polsek melalui pemenuhan 
peralatan berdasarkan standar scientific criminal investigation; 
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lll. Mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan prioritas 
pemberantasan korupsi, pembalakan liar (illegal logging), pencurian ikan (illegal 
fishing), penambangan liar (illegal mining), kejahatan perbankan, kejahatan 
pencucian uang, pemberantasan Narkoba dan penegakan hukum lingkungan 
termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok 
marginal; 

mmm. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan terorisme melalui 
kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal kegiatan pencegahan dan 
deradikalisasi, Polri yang bekerja sama dengan Badan Nasional 
Penanggulangan  Terorisme  (BNPT)  dan  pihak terkait lainnya; 

nnn. Meningkatkan kemampuan Polri dalam rangka upaya penanganan 
penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, 
Polri bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait; 

ooo. Guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, dibutuhkan 
pemenuhan sarana prasarana yang memadai; 

ppp. Mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada masing - masing 
kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan dengan sarana dan 
prasarana cepat baik udara, laut maupun darat; 

qqq. Meningkatkan mobilitas cepat dengan dukungan dan pengadaan sarana 
prasarana angkutan udara, laut maupun darat; 

rrr. Membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan tahap awal ganguan 
keamanan berintensitas tinggi (kontinjensi); 

sss. Meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat Kejadian 
Perkara (Crimes Scene Investigation) guna mengungkap tindak pidana secara 
ilmiah; 

ttt. Meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar investigasi 
tindak pidana secara ilmiah 

B. Perjanjian Kinerja Polres Lombok Tengah 

Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 53 Tahun 
2014 tanggal 24 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapora 
Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kapolri 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan 
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, terwujudnya komitmen antara 
penerima amanah dengan pemberi amanah. 

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah : 

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 
meningktakan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; 

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 
organisasi 

4. Sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 
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5. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan 
supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah; dan 

6. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai. 

Perjanjian Kinerja Polres Lombok Tengah Tahun 2016 disusun berdasarkan 
Rencana Kinerja Polres Lombok Tengah Tahun 2016 yang telah ditetapkan sehingga 
secara substansial tidak ada perbedaan antara Perjanjian Kinerja dengan Rencana Kinerja, 
hanya yang berbeda adalah dalam hal pagu anggarannya. Untuk Rencana Kinerja 
mengacu pada alokasi pagu sedangkan Perjanjian Kinerja mengacu pada pagu anggaran. 

Perjanjian Kinerja Polres Lombok Tengah Tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1. Terwujudnya pelayanan secara 
mudah, responsif dan tidak 
diskriminasi khususnya terhadap 
korban akibat tindak kejahatan agar 
proses penegakan hukum dapat 
berjalan secara objektif. 
 

a. Persentase  tindak pidana 
kewilayahan yang diselesaikan 
sesuai dengan SOP. 

75 % 

b. Persentase  tindak pidana umum 
yang diselesaikan sesuai dengan 
SOP 

75 % 

c. Persentase  tindak pidana 
narkoba yang diselesaikan 
dengan SOP 

75 % 

d. Persentase  tindak pidana 
korupsi yang diselesaikan 
dengan SOP 

50 % 

e. Persentase  tindak pidana 
tertentu yang diselesaikan 
dengan SOP 

75 % 

2. Terpenuhinya hak - hak tersangka 
dan korban yang berlandaskan pada 
asas Praduga tak bersalah sehingga 
secara berkala menyajikan informasi 
kepada korban tentang 
perkembangan hasil penyidikan. 

Jumlah Pelayanan Polri kepada 
masyarakat melalui surat 
pemberitahuan perkembangan hasil 
penyidikan (SP2HP); 

6.000 

3. 
 

Tergelarnya pengamanan wilayah 
perbatasan dan pulau - pulau terluar 
berpenghuni dan berpenduduk;  

Persentase wilayah perairan, dan 
pulau - pulau terluar berpenghuni 
yang diberikan penjagaan, 
pengawalan dan patroli; 

730 Giat 

  Persentase gangguan keamanan 
yang berkadar tinggi dan pulau – 
pulau  terluar yang dapat diatasi. 

25 % 

a. Persentase pelaksanaan Patroli 
yang berkesinambungan selama 
24 jam; 

90 % 

b. Persentase  kejadian  yang 
ditangani sesuai dengan standart 
pelayanan Quick Respons; 

90 % 

  c. Jumlah  pengaturan,  penjagaan 
dan pengawalan yang dilakukan 
sesuai dengan SOP; 

61.210 Giat 
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NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

  d. Jumlah pelaksanaan 
pengamanan terhadap objek vital 
/ khusus, VVIP dan VIP serta 
pariwisata dan penyelenggaraan 
kegiatan yang bersifat 
kewilayahan, nasional maupun 
internasional 

730 

e. Jumlah  operasional  unsur Polisi 
Perairan Polres Lombok Tengah 

2 SAR 
4 SIDIK 

6 POLMAS 
730 GIAT 

4 GIAT FKPM 

4 Meningkatnya pelayanan masyarakat 
melalui perizinan  

Jumlah masyarakat yang terlayani 
untuk mendapatkan SKCK 

7.500 LEMBAR 

5. 
 

Terwujudnya komunitas samapta di 
desa dan kawasan sebagai bentuk 
peran serta aktif dalam rangka 
menjaga keamanan. 

Jumlah Desa yang berperan aktif 
dalam menjaga keamanan 
 

139 Desa 

6. Terlaksananya peran serta media 
massa dalam rangka pencitraan Polri 
atas hal - hal yang telah dicapai Polri 
dalam melaksanakan tugas pokoknya 
selaku pelindung, pengayom dan 
pelayanan masyarakat, memelihara 
kamtibmas dan penegakan hukum 

a. Jumlah   Press   Release tentang 
kegiatan Polri; 

120 Giat 

b. Tingkat persepsi  kepuasan 
media tentang kinerja Polri. 

 

90 % 

7. Tergelarnya peralatan Polri berbasis 
teknologi dalam menghadapi  
berbagai trend kejahatan yang 
berkembang dengan semakin 
canggihnya kejahatan, bahkan 
kejahatan sudah merambah pada 
dunia maya, sehingga memerlukan 
suatu kemampuan peralatan yang 
sebanding dalam melakukan deteksi 
terhadap kejahatan berdimensi baru. 

a. Persentase pemenuhan 
kebutuhan Almatsus Polri sesuai 
standar spesifikasi / tipologi; 

75 % 

b. Persentase pemenuhan 
kebutuhan Almatsus Polri 

 

 

75 % 

8. Terbangunnya Sistem Komunikasi 
Polri berbasis teknologi mulai dari 
kecepatan respon terhadap setiap 
panggilan dan bantuan dari 
masyarakat, komunikasi persuasif, 
sampai pada pengendalian 
kejahatan, dengan perlindungan dan 
pengayoman guna memberikan 
respon cepat terhadap setiap 
panggilan dan bantuan kepada 
masyarakat 

Jumlah Sistem Informasi dan Alat 
Komunikasi yang terselesaikan. 
 
 

55 Paket 

9. Terpenuhinya jumlah personel untuk 
mengisi sebaran pelayanan di tengah 
masyarakat. 

a. Persentase   kecamatan yang 
sudah memiliki Polsek. 

100 % 
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NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

  b. Persentase Kelurahan / desa 
yang telah ditempatkan Petugas 
Polmas / Babinkamtibmas 

100 % 

10. 
 
 
 
 

Tergelarnya personel Polri yang 
profesional sehingga pada Renstra 
Polri 2015 - 2019 memasuki era 
kualitas melalui pendidikan kejuruan 
di SPN – SPN dan pendidikan D3 / 
S1 khususnya pengemban diskresi, 
bekerja sama dengan Perguruan 
Tinggi di NTB (in service     training) 
maupun Universitas Terbuka. 

a. Persentase personel Polri yang 
telah lulus jenis / jenjang 
pendidikan sesuai dengan 
bidang tugasnya; 

75 % 

b. Persentase  anggota  Polri 
pengemban diskresi yang telah 
mengikuti jenis / jenjang 
pendidikan yang sesuai. 

75 % 

11. Terwujudnya suatu Sistem Hukum 
Kepolisian yang kokoh dalam rangka 
akuntabilitas, legalitas dan legitimasi 
sistem Kepolisian Indonesia dalam 
kehidupan masyarakat bangsa dan 
negara berdasarkan UUD 1945. 

a. Jumlah peraturan perundang - 
undangan yang  telah tersusun; 

1 Giat 

b. Jumlah  pemberian bantuan 
hukum dan nasihat hukum 
kepada anggota Polri dan PNS; 

12 Giat 

c. Jumlah  penyuluhan  hukum baik 
intern maupun ekstern. 

4 Giat 

  d. Monitoring 4 Giat 
  e. Penyuluhan    / sosialisasi hukum 

Polda dan jajaran 
4 Giat 

  f. Pemberian    pendapat   dan 
saran hukum 

12 Giat 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 
Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Lombok Tengah Tahun 2016 dilakukan dengan 

cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam 
penetapan kinerja dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja berdasarkan hasil pengukurannya 
dapat diilustrasikan dalam uraian sebagai berikut : 

A. Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran tingkat capaian kinerja Polres Lombok Tengah TA. 2016 dilakukan dengan 
cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja 
sasaran, rincian tngkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat dilihat pada 
lampiran tabel Pengukuran Kinerja (PK) Polres Lombok Tengah TA. 2016. 

Secara umum terdapat beberpa keberhasilan pencapaian sasaran strategis berikut 
indikator kinerjanya, namun demikian masih ada beberapa saaran strategis yang belum 
optimal berhasil diwujudkan dalam TA. 2016 ini. Namun terhadap sasaran maupun target 
indikator yang belum berhasil diwujudkan sepenuhnya, telah dilakukan beberapa analisa dan 
evaluasi sebagai bahan umpan balik (feedback) dalam rangka peningkatan capaan kinerja di 
masa yang akan datang. 

Dalam suatu organisasi terdapat banyak indikator dan ukuran yang dapat dipergunakan 
untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, diantaranya dengan melihat beberapa kinerja 
yang paling utama sebagai kriteria keberhasilan kinerja suatu organisasi. Polri telah 
menetapkan Keputusan Kapolri Nomor 18 Tahun 2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang 
Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Polri, maka Polres Lombok Tengah telah 
menyusun indkator kinerja utama yang merupakan tolak ukur keberhasilan secara 
menyeluruh tugas pokok dan fungsi serta peran Polres Lombok Tengah. 

Capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara memperbandingkan antara rencana 
capaian kinerja (target) dengan realisasi capaian kinerja pada program Polres Lombok 
Tengah TA. 2016 sebagai berikut : 

Tabel 1 Tabel Pengukuran Kinerja 

NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 
1 2 3 4 5 6 

1. Terwujudnya pelayanan 
secara mudah, responsif 
dan tidak diskriminasi 
khususnya terhadap 
korban akibat tindak 
kejahatan agar proses 
penegakan hukum dapat 
berjalan secara objektif. 
 

a. Persentase tindak 
pidana kewilayahan 
yang diselesaikan 
sesuai dengan SOP. 

75 % 85 % 113,33 % 

b. Persentase tindak 
pidana umum yang 
diselesaikan sesuai 
dengan SOP 

75 % 80 % 106,67 % 

c. Persentase tindak 
pidana narkoba yang 
diselesaikan dengan 
SOP 

75 % 85 % 113,33 % 

d. Persentase tindak 
pidana korupsi yang 
diselesaikan dengan 
SOP 

50 % 75 % 150,00 % 
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NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

  

e. Persentase tindak 
pidana tertentu yang 
diselesaikan dengan 
SOP 

75 % 70 % 93,33 % 

2. Terpenuhinya hak - hak 
tersangka dan korban 
yang berlandaskan pada 
asas Praduga tak 
bersalah sehingga 
secara berkala 
menyajikan informasi 
kepada korban tentang 
perkembangan hasil 
penyidikan. 

Jumlah Pelayanan Polri 
kepada masyarakat 
melalui surat 
pemberitahuan 
perkembangan hasil 
penyidikan (SP2HP); 

6.000 Giat  6.500 Giat 108,33 % 

3. 
 

Tergelarnya 
pengamanan wilayah 
perbatasan dan pulau - 
pulau terluar berpenghuni 
dan berpenduduk;  

Persentase wilayah 
perairan, dan pulau - 
pulau terluar berpenghuni 
yang diberikan 
penjagaan, pengawalan 
dan patroli; 

730 Giat 730 Giat 100 % 

  Persentase gangguan 
keamanan yang berkadar 
tinggi dan pulau – pulau  
terluar yang dapat 
diatasi. 

25 % 25 % 100 % 

a. Persentase 
pelaksanaan Patroli 
yang 
berkesinambungan 
selama 24 jam; 

90 % 100 % 111,11 % 

b. Persentase  kejadian  
yang ditangani sesuai 
dengan standart 
pelayanan Quick 
Respons; 

90 % 100 % 111,11 % 

  c. Jumlah  pengaturan,  
penjagaan dan 
pengawalan yang 
dilakukan sesuai 
dengan SOP; 

61.210 Giat 62.000 Giat 101,29 % 

  d. Jumlah pelaksanaan 
pengamanan terhadap 
objek vital / khusus, 
VVIP dan VIP serta 
pariwisata dan 
penyelenggaraan 
kegiatan yang bersifat 
kewilayahan, nasional 
maupun internasional 

730 Giat 730 Giat 100 % 
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NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

  e. Jumlah  operasional  
unsur Polisi Perairan 
Polres Lombok 
Tengah 

2 SAR 
4 SIDIK 

6 POLMAS 
730 GIAT 

4 GIAT 
FKPM 

2 SAR 
4 SIDIK 

6 POLMAS 
730 GIAT 

4 GIAT 
FKPM  

100 % 
100 % 
100 % 
100 % 
100 % 

4 Meningkatnya pelayanan 
masyarakat melalui 
perizinan  

Jumlah masyarakat yang 
terlayani untuk 
mendapatkan SKCK 

7.500 
LEMBAR 

9.146 
LEMBAR 

121,95 % 

5. 
 

Terwujudnya komunitas 
samapta di desa dan 
kawasan sebagai bentuk 
peran serta aktif dalam 
rangka menjaga 
keamanan. 

Jumlah Desa yang 
berperan aktif dalam 
menjaga keamanan 
 

139 Desa 139 Desa 100 % 
 

6. Terlaksananya peran 
serta media massa 
dalam rangka pencitraan 
Polri atas hal - hal yang 
telah dicapai Polri dalam 
melaksanakan tugas 
pokoknya selaku 
pelindung, pengayom 
dan pelayanan 
masyarakat, memelihara 
kamtibmas dan 
penegakan hukum 

a. Jumlah   Press   
Release tentang 
kegiatan Polri; 

120 Giat 120 Giat 100 % 
 

b. Tingkat persepsi  
kepuasan media 
tentang kinerja Polri. 

 

90 % 90 % 100 % 
 

7. Tergelarnya peralatan 
Polri berbasis teknologi 
dalam menghadapi  
berbagai trend kejahatan 
yang berkembang 
dengan semakin 
canggihnya kejahatan, 
bahkan kejahatan sudah 
merambah pada dunia 
maya, sehingga 
memerlukan suatu 
kemampuan peralatan 
yang sebanding dalam 
melakukan deteksi 
terhadap kejahatan 
berdimensi baru. 

a. Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan Almatsus 
Polri sesuai standar 
spesifikasi / tipologi; 

75 % 80 % 106,67 % 

b. Persentase 
pemenuhan 
kebutuhan Almatsus 
Polri 

 

 

75 % 80 % 106,67 % 
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NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

8. Terbangunnya Sistem 
Komunikasi Polri 
berbasis teknologi mulai 
dari kecepatan respon 
terhadap setiap 
panggilan dan bantuan 
dari masyarakat, 
komunikasi persuasif, 
sampai pada 
pengendalian kejahatan, 
dengan perlindungan dan 
pengayoman guna 
memberikan respon 
cepat terhadap setiap 
panggilan dan bantuan 
kepada masyarakat 

Jumlah Sistem Informasi 
dan Alat Komunikasi 
yang terselesaikan. 
 
 

55 Paket 60 Paket 109,09 % 

9. Terpenuhinya jumlah 
personel untuk mengisi 
sebaran pelayanan di 
tengah masyarakat. 

a. Persentase   
kecamatan yang 
sudah memiliki Polsek. 

100 % 100 % 100 % 

b. Persentase Kelurahan 
/ desa yang telah 
ditempatkan Petugas 
Polmas / 
Babinkamtibmas 

100 % 100 % 100 % 

10. 
 
 
 
 

Tergelarnya personel 
Polri yang profesional 
sehingga pada Renstra 
Polri 2015 - 2019 
memasuki era kualitas 
melalui pendidikan 
kejuruan di SPN – SPN 
dan pendidikan D3 / S1 
khususnya pengemban 
diskresi, bekerja sama 
dengan Perguruan Tinggi 
di NTB (in service     
training) maupun 
Universitas Terbuka. 

a. Persentase personel 
Polri yang telah lulus 
jenis / jenjang 
pendidikan sesuai 
dengan bidang 
tugasnya; 

75 % 75 % 100 % 

b. Persentase  anggota  
Polri pengemban 
diskresi yang telah 
mengikuti jenis / 
jenjang pendidikan 
yang sesuai. 

75 % 75 % 100 % 

11. Terwujudnya suatu 
Sistem Hukum Kepolisian 
yang kokoh dalam 
rangka akuntabilitas, 
legalitas dan legitimasi 
sistem Kepolisian 
Indonesia dalam 
kehidupan masyarakat 
bangsa dan negara 
berdasarkan UUD 1945. 

a. Jumlah peraturan 
perundang - undangan 
yang  telah tersusun; 

1 Giat 1 Giat 100 % 

b. Jumlah  pemberian 
bantuan hukum dan 
nasihat hukum kepada 
anggota Polri dan 
PNS; 

12 Giat 12 Giat 100 % 
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NO 
SASARAN 

URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 2 3 4 5 6 

  c. Jumlah  penyuluhan  
hukum baik intern 
maupun ekstern. 

4 Giat 4 Giat 100 % 

  d. Monitoring 4 Giat 4 Giat 100 % 
  e. Penyuluhan    / 

sosialisasi hukum 
Polda dan jajaran 

4 Giat 2 Giat 50 % 

  f. Pemberian    pendapat   
dan saran hukum 

12 Giat 12 Giat 100 % 

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan peran intelijen dalam mendukung upaya pengelolan 
keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Tabel 2 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase pencapaian produk intelijen yang dapat 
digerakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka 
Harkamtibmas. 

75 % 85 % 113,33 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase pencapaian produk intelijen yang dapat 
digerakan oleh fungsi Kepolisian lainnya dalam rangka Harkamtibmas tahun 2016 dengan 
target 75 % dan terealisasi sebesar 85 % sehingga capaian kinerja sebesar 113,33 % 

Tabel 3 Jumlah Produk Intelijen Yang Dapat Digerakkan Oleh Fungsi Kepolisian Lainnya 
Dalam Rangka Harkamtibmas 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 2.653 2.660 100,26 % 

JUMLAH 2.653 2.660 100,26 % 

Grafik 1 Jumlah Produk Intelijen Yang Dapat Digerakkan Oleh Fungsi Kepolisian Lainnya 
Dalam Rangka Harkamtibmas 
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Dari penjelasan tabel 2 dan grafik 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah produk 
intelijen yang dapat digerakkan oleh fungsi kepolisian lainnya dalam rangka 
harkamtibmas sebanyak 2.653 Produk tahun 2015 dan 2.660 Produk tahun 2016 
sehingga capaian sebesar 100,26 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Terlaksananya 2.660 Produk kegiatan intelijen di bidang harkamtibmas yang 
dituangkan dalam bentuk laporan intelijen kepada pimpinan guna pengambilan 
kebijakan maupun keputusan dalam upaya menentukan menetukan cara 
bertindak dilapangan. 
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b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Usulan pemecahan masalah kegiatan Intelejen antara lain pembinaan jaringan, 
penggalanagan dan deteksi giat masyarakat tepat sasaran, tepat waktu disertai 
dengan kinerja anggota Intelejen yang senantiasa menindak lanjuti setiap inormasi 
yang disampaikan dan perkembangan masyarakat, disamping itu, dalam 
mengantisipasi potensi gangguan senantiasa dilaksanakan terpadu dengan fungsi 
lainnya seperti Fungsi Binmas dalam memberikan penyuluhan (prefentif dan 
preemtif), Fungsi Sabhara kegiatan patroli dialogis di daerah rawan kamtibmas 
serta dengan Fungsi Reserse dalam penegakkan hukum. 

Tabel 4 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumah kegiatan dalam rangka penyelidikan, 
pengamanan dan penggalangan intelijen;. 

96 Giat 123 Giat 128,13 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumah kegiatan dalam rangka penyelidikan, 
pengamanan dan penggalangan intelijen tahun 2016 dengan target 96 Giat dan 
terealisasi sebesar 123 Giat sehingga capaian kinerja sebesar 128,13 % 

Tabel 5 Jumah kegiatan dalam rangka penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 
intelijen 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 132 123 93,18 % 

JUMLAH 132 123 93,18% 

Grafik 2 Jumah kegiatan dalam rangka penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 
intelijen 
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Dari penjelasan tabel 5 dan grafik 2 di atas, dapat dilihat bahwa Jumah Kegiatan 

Dalam Rangka Penyelidikan, Pengamanan Dan Penggalangan Intelijen sebanyak 132 
Giat tahun 2015 dan 123 Giat tahun 2016 sehingga capaian sebesar 93,18 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Terlaksananya 123 Produk kegiatan intelijen di bidang harkamtibmas yang 
dituangkan dalam bentuk laporan intelijen kepada pimpinan guna pengambilan 
kebijakan maupun keputusan dalam upaya menentukan menetukan cara 
bertindak dilapangan. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Usulan pemecahan masalah kegiatan Intelejen antara lain pembinaan jaringan, 
penggalanagan dan deteksi giat masyarakat tepat sasaran, tepat waktu disertai 
dengan kinerja anggota Intelejen yang senantiasa menindak lanjuti setiap inormasi 
yang disampaikan dan perkembangan masyarakat, disamping itu, dalam 
mengantisipasi potensi gangguan senantiasa dilaksanakan terpadu dengan fungsi 
lainnya seperti Fungsi Binmas dalam memberikan penyuluhan (prefentif dan 
preemtif), Fungsi Sabhara kegiatan patroli dialogis di daerah rawan kamtibmas 
serta dengan Fungsi Reserse dalam penegakkan hukum. 
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Tabel 6 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumah perijinan dalam bidang administrasi kegiatan 
masyarakat;. 

96 Giat 34 Giat 35,42 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumah perijinan dalam bidang administrasi 
kegiatan masyarakat tahun 2016 dengan target 96 Giat dan terealisasi sebesar 34 Giat 
sehingga capaian kinerja sebesar 35,42 % 

Tabel 7 Jumah perijinan dalam bidang administrasi kegiatan masyarakat  

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 119 34 28,57 % 

JUMLAH 119 34 28,57% 

Grafik 3 Jumah perijinan dalam bidang administrasi kegiatan masyarakat 
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Dari penjelasan tabel 7 dan grafik 3 di atas, dapat dilihat bahwa Jumah perijinan 

dalam bidang administrasi kegiatan masyarakat sebanyak 19 Giat tahun 2014 dan 119 
Giat tahun 2015 sehingga capaian sebesar 626,32 %. 

a. Kendala yang dihadapi : 

Terbatasnya sarana dan prasarana  untuk pelayanan masyarakat sehingga 
kurang optimalnya penerbitan perijinan untuk kegiatan masyarakat. Diasmping itu 
juga sering terjadinya pemadaman listrik oleh pihak PLN. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Perbaikan ruang pelayanan dan pengadaan sarana pendukung seperti genset 
agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. 

Tabel 8 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumah penerbitan SKCK;. 10.000 Lembar 9.146 Lembar 91,46 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumlah penerbitan SKCK tahun 2016 dengan 
target 10.000 Lembar dan terealisasi sebesar 9.146 Lembar sehingga capaian kinerja 
sebesar 91,46 % 

Tabel 9 Jumah penerbitan SKCK 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 6.593 9.146 138,72 % 

JUMLAH 6.593 9.146 138,72% 
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Grafik 4 Jumah penerbitan SKCK 
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Dari penjelasan tabel 7 dan grafik 3 di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah penerbitan 
SKCK sebanyak 6.593 Lembar tahun 2015 dan 9.146 Lembar tahun 2016 sehingga 
capaian sebesar 138,72 %. 

a. Kendala yang dihadapi : 

Terbatasnya sarana dan prasarana  untuk pelayanan masyarakat sehingga 
kurang optimalnya penerbitan perijinan untuk kegiatan masyarakat. Diasmping itu 
juga sering terjadinya pemadaman listrik oleh pihak PLN. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Perbaikan ruang pelayanan dan pengadaan sarana pendukung seperti genset 
agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan. 

2. Sasaran Strategis 2 : Terbangunnya kemitraan antara Polri dengan instansi terkait dan 
masyarakat dalam rangka   sinergi keamanan yang  berorentai pada tindakan proaktif 
dari pada tindakan reaktif secara berkelanjutan yang berorientasi pada tindakan proaktif 
dan pada reaktif. 

Tabel 10 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase pencapaian kerjasama dibidang 
keamanan dengan instansi terkait 

75 % 70 % 93,33 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase pencapaian kerjasama dibidang 
keamanan dengan instansi terkait tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi 
sebesar 70 % sehingga capaian kinerja sebesar 93,33% 

Tabel 11 Prosentase pencapaian kerjasama dibidang keamanan dengan instansi terkait 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 52 48 92,30 % 

JUMLAH 52 48 92,30 % 

Grafik 5 Prosentase pencapaian kerjasama dibidang keamanan dengan instansi terkait 
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Dari penjelasan tabel 11 dan grafik 5 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 

pencapaian kerjasama dibidang keamanan dengan instansi terkait sebanyak 52 Giat 
tahun 2015 dan 48 giat tahun 2016 sehingga capaian sebesar 92,30 %. 

 



-27- 
 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Polri lebih aktif mendekatkan diri dengan berbagai komunitas dan elemen 
masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman di masyarakat 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama – 
sama menjaga kamtibmas. 

Tabel 12 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase MoU yang efektif dengan instansi / 
kelompok masyarakat terorganisir. 

75 % 80 % 106,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase MoU yang efektif dengan instansi 
/ kelompok masyarakat terorganisir tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi 
sebesar 80 % sehingga capaian kinerja sebesar 106,67% 

Tabel 13 Prosentase MoU yang efektif dengan instansi / kelompok masyarakat terorganisir 

NO Satker Jumlah Mou Ditindak lanjuti Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 2 2 100 % 

JUMLAH 2 2 100 % 

Grafik 6 Prosentase MoU yang efektif dengan instansi / kelompok masyarakat terorganisir 
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Dari penjelasan tabel 13 dan grafik 6 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase MoU 

yang efektif dengan instansi / kelompok masyarakat terorganisir sebanyak 2 Giat MoU 
dan 2 giat yang ditindak lanjuti tahun 2016 sehingga capaian sebesar 100 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Polri lebih aktif mendekatkan diri dengan berbagai komunitas dan elemen 
masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman di masyarakat 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama – 
sama menjaga kamtibmas dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. 

Tabel 14 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase pencapaian kerjasama dengan lembaga 
pendidikan yang ada diwilayah Kabupaten Lombok 
Tengah guna meningkatkan kemampuan SDM 

75 % 70 % 93,33 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase pencapaian kerjasama dengan 
lembaga pendidikan yang ada diwilayah Kabupaten Lombok Tengah guna 
meningkatkan kemampuan SDM tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi 
sebesar 70 % sehingga capaian kinerja sebesar 93,33 % 
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Tabel 15 Prosentase pencapaian kerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada diwilayah 
Kabupaten Lombok Tengah guna meningkatkan kemampuan SDM 

NO Satker Jumlah Mou Ditindak lanjuti Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 60 60 100 % 

JUMLAH 60 60 100 % 

Grafik 7 Prosentase pencapaian kerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada diwilayah 
Kabupaten Lombok Tengah guna meningkatkan kemampuan SDM 
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Dari penjelasan tabel 15 dan grafik 7 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 

pencapaian kerjasama dengan lembaga pendidikan yang ada diwilayah Kabupaten 
Lombok Tengah guna meningkatkan kemampuan SDM Polres Lombok Tengah 
sebanyak 60 Giat MoU dan 60 giat yang ditindak lanjuti tahun 2016 sehingga capaian 
sebesar 100 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Polri lebih aktif mendekatkan diri dengan berbagai komunitas dan elemen 
masyarakat dalam rangka menciptakan rasa aman di masyarakat 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Menumbuh kembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk bersama – 
sama menjaga kamtibmas dan meningkatkan koordinasi antar instansi terkait 

3. Sasaran Strategis 3 : Tergelarnya strategi Polmas secara tersebar di desa / kelurahan 
dalam rangka menciptakan deteksi dini, responsif terhadap potensi gangguan 
keamanan dan gejala sosial masyarakat. 

Tabel 16 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada 
satu Desa / Kelurahan. 

100% 100% 100 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas 
pada satu Desa / Kelurahan tahun 2016 dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 
100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 % 

Tabel 17 Prosentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu Desa / Kelurahan  

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 139 139 100 % 

JUMLAH 139 139 100 % 

Grafik 8 Prosentase terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu Desa / Kelurahan 
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Dari penjelasan tabel 17 dan grafik 8 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
terpenuhinya Bhabinkamtibmas pada satu desa / kelurahan tahun 2015 sebesar 139 
Orang dan tahun 2016 sebesar 139 orang sehingga capaian sebesar 100 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Terlaksananya 139 orang Bhabinkamtibmas yang telah terdukung anggaran 
operasional Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 50.000 / hari X 22 Hari / Bulan. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Meminta kepada Kapolres agar Bhabinkamtibmas tidak dibebankan tugas rangkap 
sehingga memaksimalkan tugas di desa / kelurahan. 

Tabel 18 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah anggota polmas yang telah mendapatkan 
latihan polmas 

139 Orang 139 Orang 100 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumlah anggota polmas yang telah 
mendapatkan latihan polmas tahun 2016 dengan target 100 % dan terealisasi sebesar 
100 % sehingga capaian kinerja sebesar 100 % 

Tabel 19 Jumlah anggota polmas yang telah mendapatkan latihan polmas  

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 3 3 100 % 

JUMLAH 3 3 100 % 

Grafik 9 Jumlah anggota polmas yang telah mendapatkan latihan polmas 
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Dari penjelasan tabel 19 dan grafik 9 di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah anggota 
polmas yang telah mendapatkan latihan polmas tahun 2015 sebesar 3 Orang dan tahun 
2016 sebesar 3 orang sehingga capaian sebesar 30 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Bersinerginya antara masyarakat dengan anggota polmas sehingga 
terselesaikannya setiap permasalahan yeng terjadi dimasyarakat. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Mengikut sertakan Polmas dalam pelatihan Polmas. 

Tabel 20 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase komunitas / kelompok masyarakat yang 
sadar dan peduli keamanan 

60% 75% 125 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase komunitas / kelompok 
masyarakat yang sadar dan peduli keamanan tahun 2016 dengan target 60 % dan 
terealisasi sebesar 75 % sehingga capaian kinerja sebesar 125 % 

Tabel 21 Prosentase komunitas / kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 12 12 100 % 

JUMLAH 12 12 100 % 
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Grafik 10 Prosentase komunitas / kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan 

0

10

20

TA. 2015 TA. 2016

TA. 2015 12

TA. 2016 12

Komunitas Yang aktif

 

Dari penjelasan tabel 21 dan grafik 10 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
komunitas / kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan Komunitas 
sebanyak 12 Pok dan yang aktif sebesar 12 Pok sehingga capaian sebesar 100 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Partisipasi warga masyarakat membentuk pos kamling di komplek perumahan 
sedangkan di desa dengan mengadakan ronda kampung. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan peran aktif 
masyarakat dalam menjaga keamanan 

Tabel 22 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase komunitas / kelompok masyarakat yang 
sadar dan peduli keamanan 

60% 75% 125 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase komunitas / kelompok 
masyarakat yang sadar dan peduli keamanan tahun 2016 dengan target 60 % dan 
terealisasi sebesar 75 % sehingga capaian kinerja sebesar 125 % 

Tabel 23 Prosentase komunitas / kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 12 12 100 % 

JUMLAH 12 12 100 % 

Grafik 11 Prosentase komunitas / kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan 
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Dari penjelasan tabel 23 dan grafik 11 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
komunitas / kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan Komunitas 
sebanyak 12 Pok dan yang aktif sebesar 12 Pok sehingga capaian sebesar 100 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Partisipasi warga masyarakat membentuk pos kamling di komplek perumahan 
sedangkan di desa dengan mengadakan ronda kampung. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 
Melakukan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan peran aktif 
masyarakat dalam menjaga keamanan 
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Tabel 24 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase kemitraan dengan sekolah, non 
pemerintah dan LSM dalam bidang keamanan 

75% 80% 106,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase kemitraan dengan sekolah, non 
pemerintah dan LSM dalam bidang keamanan tahun 2016 dengan target 75 % dan 
terealisasi sebesar 80 % sehingga capaian kinerja sebesar 106,67 % 

Tabel 25 Prosentase kemitraan dengan sekolah, non pemerintah dan LSM dalam bidang 
keamanan 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 10 10 100 % 

JUMLAH 10 10 100 % 

Grafik 12 Prosentase kemitraan dengan sekolah, non pemerintah dan LSM dalam bidang 
keamanan 
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Dari penjelasan tabel 25 dan grafik 12 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
kemitraan dengan sekolah, non pemerintah dan LSM dalam bidang keamanan 
sebanyak 10 Giat tahun 2015 dan 10 giat tahun 2016 sehingga capaian sebesar 100 %. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Masih adanya FKPM yang dinetuk tanpa memperhatikan sistem manajemen dan 
masih adanya persepsi masyarakat yang benganggapan bahwa FKPM bukan 
sebagai kebutuhan warga masyarakat. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Semangat motivasi dari Bhabinkamtibmas Polri dan pengurus FKPM untuk 
melakukan upaya pendekatan dalam penyelesaian masalah melalui keleuragaan 

Tabel 26 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Ratio anggota Polri dengan jumlah penduduk 1 : 500 1 : 1.251 0,18% 

Dari capaian indikator kinerja utama Ratio anggota Polri dengan jumlah penduduk 
tahun 2015 dengan target 1 : 500 dan terealisasi sebesar 1 : 1.251 sehingga capaian 
kinerja sebesar 0,18 % 

Tabel 27 Ratio anggota Polri dengan jumlah penduduk 

NO Satker Polri Penduduk Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 898 1.124.269 1 : 1.251 

JUMLAH 898 1.124.269 1 : 1.251 
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Grafik 13 Ratio anggota Polri dengan jumlah penduduk 
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Dari penjelasan tabel 27 dan grafik 13 di atas, dapat dilihat bahwa Ratio anggota 

Polri dengan jumlah penduduk sebanyak 898 anggota Polri dan 1.124.569 Jiwa jumlah 
penduduk tahun 2016 sehingga capaian sebesar 1 : 1.251. 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Penambahan jumlah personel setiap tahunnya namun tidak diimbangi dengan 
penyebaran yang merata. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Pengkajian jumlah anggota Polri dibandingkan dengan jumlah penduduk sehinga 
terjadi keseimbangan dalam pelayanan kepada masyarakat. 

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan pelayanan  prima dalam memelihara keamanan 
dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang 
didukung oleh penegakkan hukum yang tegas 

Tabel 28 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase potensi gangguan tidak menjadi 
gangguan 

10 % 20 % 200 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase potensi gangguan tidak menjadi 
gangguan tahun 2016 dengan target 10 % dan terealisasi sebesar 20 % sehingga 
capaian kinerja sebesar 200 % 

Tabel 29 Prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 389 389 100 % 

JUMLAH 389 389 100 % 

Grafik 14 Prosentase potensi gangguan tidak menjadi gangguan 
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Dari penjelasan tabel 29 dan grafik 14 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 

potensi gangguan tidak menjadi gangguan tahun 2015 sebesar 389 dan tahun 2016 
sebesar 389 sehingga capaian sebesar 100 % 
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a. Keberhasilan yang dicapai : 

Bertambahnya penggalangan informasi yang dilaksanakan kepada masyarakat 
sehingga masyarakat peduli dengan lingkungannya. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Meningkatkan kegiatan deteksi terhadap Toga, Todat, Toma sehingga 
menciptakan sistem early warning serta penyuluhan kepada masyarakat melalui 
kegiatan patroli dialogis. 

Tabel 30 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penururan daerah rawan kamtibmas 35 % 35 % 200 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penururan daerah rawan 
kamtibmas tahun 2016 dengan target 35 % dan terealisasi sebesar 35 % sehingga 
capaian kinerja sebesar 100 % 

Tabel 31 Prosentase penururan daerah rawan kamtibmas 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 3 3 100 % 

JUMLAH 3 3 100 % 

Grafik 15 Prosentase penururan daerah rawan kamtibmas 

0

5

TA. 2015 TA. 2016

TA. 2015 3

TA. 2016 3

2014 2015

 

Dari penjelasan tabel 31 dan grafik 15 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penururan daerah rawan kamtibmas tahun 2015 sebesar 3 daerah dan tahun 2016 
sebesar 3 daerah sehingga capaian sebesar 42,14 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Adanya kerjasama antar fungsi terkait sehingga menurunkan dan menekan 
terjadinya kriminalitas yang meresahkan masyarakat. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan deteksi dini oleh intelijen, Bhabinkamtibmas dengan door to door dan 
patroli oleh sat Sabahara. 

Tabel 32 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase menurunnya wilayah konflik sosial 90 % 90 % 100 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase menurunnya wilayah konflik 
sosial tahun 2015 dengan target 90 % dan terealisasi sebesar 90 % sehingga capaian 
kinerja sebesar 100 % 

Tabel 33 Prosentase menurunnya wilayah konflik sosial 

NO Satker 2014 2015 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 0 0 0 % 

JUMLAH 0 0 0 % 
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Grafik 16 Prosentase menurunnya wilayah konflik sosial 
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Dari penjelasan tabel 33 dan grafik 16 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
menurunnya wilayah konflik sosial tahun 2015 sebesar 0 daerah dan tahun 2016 
sebesar 0 daerah sehingga capaian sebesar 0 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Adanya kerjasama antar fungsi terkait sehingga menurunkan dan menekan 
terjadinya kriminalitas yang meresahkan masyarakat. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan deteksi dini oleh intelijen, Bhabinkamtibmas dengan door to door dan 
patroli oleh sat Sabahara. 

Tabel 34 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase menurunnya pelanggaran lalu lintas 
yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas 

75 % 85 % 113,33 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase menurunnya pelanggaran lalu 
lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas tahun 2016 dengan target 75 % 
dan terealisasi sebesar 85 % sehingga capaian kinerja sebesar 113,33 % 

Tabel 35 Prosentase menurunnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan 
kecelakaan lalu lintas 

NO Satker 2014 2015 Capaian 

  Langgar Laka Langgar Laka  

1 Polres Lombok Tengah 19.842 215 14.136 184 108,37 % 

JUMLAH 19.842 215 14.136 184 108,37 % 

Grafik 17 Prosentase menurunnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan 
kecelakaan lalu lintas 
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Dari penjelasan tabel 35 dan grafik 17 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 

menurunnya pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas 
tahun 2015 sebesar 19.842 pelanggaran dan 215 Laka lantas sedangkan tahun 2016 
sebanyak 14.136 pelanggaran dan 184 laka lantas sehingga capaian sebesar 108,37 % 
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a. Keberhasilan yang dicapai : 

Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Meningkatkan kemampuan anggota Polri dalam penanganan laka lantas. 

Tabel 36 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase complain / pengaduan masyarakat 
terhadap pelayanan Polri 

15 % 20 % 133,33 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase complain / pengaduan 
masyarakat terhadap pelayanan Polri tahun 2016 dengan target 15 % dan terealisasi 
sebesar 20 % sehingga capaian kinerja sebesar 133,33 % 

Tabel 37 Prosentase complain / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 1 0 0 % 

JUMLAH 1 0 0 % 

Grafik 18 Prosentase complain / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri 
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Dari penjelasan tabel 37 dan grafik 18 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
complain / pengaduan masyarakat terhadap pelayanan Polri tahun 2015 sebesar 1 dan 
tahun 2016 sebesar 1 sehingga capaian sebesar 20 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Penerapan SOP dalam pelayanan Polri kepada masyarakat telah dilaksanakan 
sehingga mengurangi tingkat pengaduan masyarakat 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Sosialisasi SOP kepada fungsi terkait terurtama yang bersentuhan langsung 
dengan pelayanan kepada masyarakat. 

Tabel 38 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase kegiatan patroli yang dilaksanakan dlam 
menekan terjadinya gangguan kamtibmas 

75 % 90 % 120 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase kegiatan patroli yang 
dilaksanakan dlam menekan terjadinya gangguan kamtibmas tahun 2016 dengan target 
75 % dan terealisasi sebesar 90 % sehingga capaian kinerja sebesar 120 % 

Tabel 39 Prosentase kegiatan patroli yang dilaksanakan dlam menekan terjadinya 
gangguan kamtibmas 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 2.719 2.253 82,86 % 

JUMLAH 2.719 2.253  82,86 % 
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Grafik 19 Prosentase kegiatan patroli yang dilaksanakan dlam menekan terjadinya gangguan 
kamtibmas 
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Dari penjelasan tabel 39 dan grafik 19 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
kegiatan patroli yang dilaksanakan dalam menekan terjadinya gangguan kamtibmas 
tahun 2015 sebesar 2.719 giat dan tahun 2016 sebesar 2.253 giat sehingga capaian 
sebesar 82,86 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Pelaksanaan patroli yang berkesinambungan akan menekan terjadinya tindak 
pidana di masyarakat sehingga menciptakakn situasi yang aman. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan pembenahan terhadap manajemen patroli agar kegiatan patroli 
terarah dan terencana serta maksimal dalam pelaksanaannya. 

Tabel 40 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah penerbitan    

- SIM 10.000 
Lembar 

13.176 
Lembar 

131,76 % 

- STNK 10.000 
Lembar 

17.518 
Lembar 

175,18 % 

- BPKB 10.000 
Lembar 

17.870 
Lembar 

178,70 % 

- Penggunaan Trafic Manajemen Center (TMC) 0 Unit 1 Unit 100 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumlah penerbitan SIM sebanyak 10.000 
lembar dan realisasi sebanyak 13.176 lembar sehingga capaian 131,76 %, penerbitan 
STNK sebanyak 10.000 lembar dan realisasi 17.518 lembar capaian sebesar 175,18 %, 
penerbitan BPKB sebanyak 10.000 lembar dan realisasi sebanyak 17.870 lembar 
capaian sebesar 178,70 %, Penggunaan Traffic Managemet Center sebanyak 0 unit 
realisasi 1 unit capaian 100 % 

Tabel 41 Data penerbitan SIM, STNK, BPKB dan TMC 

NO Satker SIM STNK BPKB TMC 

1 Polres Lombok Tengah     

 2015 12.566 34.677 18.169 0 

 2016 13.176 17.518 17.870 1 
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Grafik 20 Data penerbitan SIM, STNK, BPKB dan TMC 
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Dari penjelasan tabel 41 dan grafik 20 di atas, dapat dilihat bahwa Data 
Penerbitan SIM, STNK, BPKB dan TMC menunjukkan adanya peningkatan pelayanan 
akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor dan meningkatnya kesadaran 
masyarakat dalam membayar pajak. 

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan tindak pidana 
terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap 
kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi guna terciptanya rasa 
aman 

Tabel 42 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase meningkatnya pengungkapan dan 
penyelesaian kasus - kasus tindak pidana 

75 % 65 % 86,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase meningkatnya pengungkapan 
dan penyelesaian kasus - kasus tindak pidana tahun 2016 dengan target 75 % dan 
terealisasi sebesar 65 % sehingga capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 43 Prosentase meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian kasus - kasus tindak 
pidana 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 359 563 156,82 % 

JUMLAH 359 563 156,82% 

Grafik 21 Prosentase meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian kasus - kasus tindak 
pidana 
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Dari penjelasan tabel 43 dan grafik 21 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian kasus - kasus tindak pidana tahun 
2015 sebesar 359 kasus dan tahun 2016 sebesar 563 kasus sehingga pencapaian 
sebesar 156,82 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

Pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 
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b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus. 

Tabel 44 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penurunan jumlah tindak pidana 75 % 65 % 86,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penurunan jumlah tindak pidana 
tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 65 % sehingga capaian kinerja 
sebesar 86,67 % 

Tabel 45 Prosentase penurunan jumlah tindak pidana 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 359 563 156,82 % 

JUMLAH 359 563 156,82 % 

Grafik 22 Prosentase penurunan jumlah tindak pidana 
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Dari penjelasan tabel 45 dan grafik 22 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penurunan jumlah tindak pidana tahun 2015 sebesar 359 kasus dan tahun 2016 
sebesar 563 kasus sehingga pencapaian sebesar 156,82 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus. 

Tabel 46 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penyelesaian tindak pidana 
konvensional 

75 % 65 % 86,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penyelesaian tindak pidana 
konvensional tahun 2015 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 65 % sehingga 
capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 47 Prosentase penyelesaian tindak pidana konvensional 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 359 563 156,82 % 

JUMLAH 359 563 156,82 % 
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Grafik 23 Prosentase penyelesaian tindak pidana konvensional 
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Dari penjelasan tabel 47 dan grafik 23 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penyelesaian tindak pidana konvensional tahun 2015 sebesar 359 kasus dan tahun 
2016 sebesar 563 kasus sehingga pencapaian sebesar 156,82 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus. 

Tabel 48 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penyelesaian tindak pidana narkoba 75 % 65 % 86,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penyelesaian tindak pidana 
narkoba tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 65 % sehingga 
capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 49 Prosentase penyelesaian tindak pidana narkoba 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 17 22 129,41 % 

JUMLAH 17 22 129,41 % 

Grafik 24 Prosentase penyelesaian tindak pidana narkoba 
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Dari penjelasan tabel 49 dan grafik 24 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penyelesaian tindak pidana Narkoba tahun 2015 sebesar 17 kasus dan tahun 2016 
sebesar 22 kasus sehingga capaian sebesar 129,41 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 
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b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus. 

Tabel 50 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penyelesaian tindak pidana 
transnasional 

75 % 65 % 86,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penyelesaian tindak pidana 
transnasional tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 65 % sehingga 
capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 51 Prosentase penyelesaian tindak pidana transnasional 

Satker 2015 2016 Capaian 

Polres Lombok Tengah 17 22 129,41 % 

JUMLAH 17 22 129,41 % 

Grafik 25 Prosentase penyelesaian tindak pidana transnasional 
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Dari penjelasan tabel 51 dan grafik 25 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penyelesaian tindak pidana Narkoba tahun 2015 sebesar 17 kasus dan tahun 2016 
sebesar 22 kasus sehingga capaian sebesar 129,41 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik  

Tabel 52 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penyelesaian tindak pidana terhadap 
kekayaan negara 

75 % 65 % 86,67 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penyelesaian tindak pidana 
terhadap kekayaan negara tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 65 
% sehingga capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 53 Prosentase penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 9 2 22,22 % 

JUMLAH 9 2 22,22 % 
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Grafik 26 Prosentase penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara 
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Dari penjelasan tabel 53 dan grafik 26 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penyelesaian tindak pidana terhadap kekayaan negara tahun 2015 sebesar 9 kasus 
dan tahun 2016 sebesar 2 kasus sehingga capaian sebesar 22,22 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus. 

Tabel 54 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penyelesaian tindak pidana berimplikasi 
kontijensi 

75 % 65 % 86,67% 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penyelesaian tindak pidana 
berimplikasi kontijensi tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 65 % 
sehingga capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 55 Prosentase penyelesaian tindak pidana berimplikasi kontijensi 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 0 0 0% 

JUMLAH 0 0 0% 

Grafik 27 Prosentase penyelesaian tindak pidana berimplikasi kontijensi 
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Dari penjelasan tabel 55 dan grafik 27 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penyelesaian tindak pidana Narkoba tahun 2015 sebesar 0 kasus dan tahun 2016 
sebesar 0 kasus sehingga capaian sebesar 0 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 
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b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus.pembantu dalam penanganan 
kasus. 

Tabel 56 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase penyampaian Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) 

75 % 65 % 86,67% 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase penyampaian Surat 
Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tahun 2016 dengan target 
75 % dan terealisasi sebesar 65 % sehingga capaian kinerja sebesar 86,67 % 

Tabel 57 Prosentase penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan 
(SP2HP) 

NO Satker 2015 2015 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 207 513 247,83 % 

JUMLAH 207 513 247,83 % 

Grafik 28 Prosentase penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan 
(SP2HP) 
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Dari penjelasan tabel 57 dan grafik 28 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
penyampaian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tahun 
2015 sebesar 207 kasus dan tahun 2016 sebesar 513 kasus sehingga capaian sebesar 
247,83 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

pemberdayaan kring serse sehingga mampu mempercepat pengungkapan tindak 
pidana. 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Melakukan transparansi penyidikan melalui pemberdayaan peran penyidik  dan 
penyidik pembantu dalam penanganan kasus. 

6. Sasaran Strategis 6 : Terciptanya rasa aman dimasyarakat bebas dari rasa takut 
terutama gangguan yang berkadar tinggi (kerusuhan massa, kejahatan terorganisir dan 
lain – lain) 

Tabel 58 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase laporan kamdagri jajaran 75 % 60 % 80% 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase laporan kamdagri jajaran tahun 
2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 60 % sehingga capaian kinerja 
sebesar 80 % 
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Tabel 59 Prosentase laporan kamdagri jajaran 

NO Satker 2014 2015 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 0 0 0% 

JUMLAH 0 0 0% 

Grafik 29 Prosentase laporan kamdagri jajaran 
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Dari penjelasan tabel 29 dan grafik 14 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 

potensi gangguan tidak menjadi gangguan tahun 2015 sebesar 0 dan tahun 2016 
sebesar 0 sehingga capaian sebesar 0 % 

Tabel 60 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Prosentase pelayanan dalam penanggulangan 
kamdagri 

75 % 60 % 80% 

Dari capaian indikator kinerja utama Prosentase pelayanan dalam 
penanggulangan kamdagri tahun 2016 dengan target 75 % dan terealisasi sebesar 60 
% sehingga capaian kinerja sebesar 80 % 

Tabel 61 Prosentase pelayanan dalam penanggulangan kamdagri 

NO Satker 2014 2015 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 0 0 0% 

JUMLAH 0 0 0% 

Grafik 30 Prosentase pelayanan dalam penanggulangan kamdagri 
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Dari penjelasan tabel 61 dan grafik 30 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 
potensi gangguan tidak menjadi gangguan tahun 2015 sebesar 0 dan tahun 2016 
sebesar 0 sehingga capaian sebesar 0 % 
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7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya sistem hukum Kepolisian yang kokoh dalam rangka 
akuntabilitas 

Tabel 62 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah pemberian bantuan hukum / saksi 
penterjemah / penyelesaian hukum kepada Anggota 
Polri dan PNS Polri 

6 giat 0 giat 0 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumlah pemberian bantuan hukum / saksi 
penterjemah / penyelesaian hukum kepada Anggota Polri dan PNS Polri tahun 2016 
dengan target 6 giat dan terealisasi sebesar 0 giat sehingga capaian kinerja sebesar 0 
% 

Tabel 62 Jumlah pemberian bantuan hukum / saksi penterjemah / penyelesaian hukum 
kepada Anggota Polri dan PNS Polri 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 8 0 0% 

JUMLAH 8 0 0% 

Grafik 31 Jumlah pemberian bantuan hukum / saksi penterjemah / penyelesaian hukum 
kepada Anggota Polri dan PNS Polri 
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Dari penjelasan tabel 62 dan grafik 31 di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah 

pemberian bantuan hukum / saksi penterjemah / penyelesaian hukum kepada Anggota 
Polri dan PNS Polri tahun 2015 sebesar 8 dan tahun 2016 sebesar 0 sehingga capaian 
sebesar 0 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

bertambahnya jumlah anggota yang mendapatkan bantuan hukum 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Mengoptimalkan sosialisasi hukum kepada anggota Polri, PNS Polri dam keluarga 

Tabel 63 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah pendapat dan saran hukum yang dibuat 6 giat 0 giat 0% 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumlah pendapat dan saran hukum yang 
dibuat tahun 2016 dengan target 6 giat dan terealisasi sebesar 0 giat sehingga 
capaian kinerja sebesar 0 % 

Tabel 64 Jumlah pendapat dan saran hukum yang dibuat 

NO Satker 2015 2016 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 8 0 0% 

JUMLAH 8 0 0% 
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Grafik 32 Jumlah pendapat dan saran hukum yang dibuat 
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Dari penjelasan tabel 64 dan grafik 33 di atas, dapat dilihat bahwa Jumlah 

pendapat dan saran hukum yang dibuat tahun 2015 sebesar 8 dan tahun 2016 sebesar 
0 sehingga capaian sebesar 0 % 

a. Keberhasilan yang dicapai : 

bertambahnya jumlah anggota yang mendapatkan bantuan hukum 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Mengoptimalkan sosialisasi hukum kepada anggota Polri, PNS Polri dam keluarga 

Tabel 65 Indikator Kinerja Utama 

Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Capaian 

a. Jumlah penyuluha hukum baik internal maupun 
eksternal 

6 giat 0 giat 0 % 

Dari capaian indikator kinerja utama Jumlah penyuluha hukum baik internal 
maupun eksternal tahun 2016 dengan target 6 giat dan terealisasi sebesar 8 giat 
sehingga capaian kinerja sebesar 0 % 

Tabel 66 Jumlah penyuluha hukum baik internal maupun eksternal 

NO Satker 2014 2015 Capaian 

1 Polres Lombok Tengah 3 1 33,33 % 

JUMLAH 3 1 33,33 % 

Grafik 33 Jumlah penyuluha hukum baik internal maupun eksternal 
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Dari penjelasan tabel 62 dan grafik 32 di atas, dapat dilihat bahwa Prosentase 

potensi gangguan tidak menjadi gangguan tahun 2015 sebesar 3 dan tahun 2015 
sebesar 1 sehingga capaian sebesar 33,33 % 
a. Keberhasilan yang dicapai : 

bertambahnya jumlah anggota yang mendapatkan bantuan hukum 

b. Saran dan Tindak Lanjut : 

Mengoptimalkan sosialisasi hukum kepada anggota Polri, PNS Polri dam keluarga 
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D. Realisasi Anggaran 

Realisasi anggaran Polres Lombok Tengah tahun 2016 adalah sebagai berikut : 

Tabel 67 Realisasi Anggaran 2016 

NO KODE JENIS BELANJA / MAK PAGU 

PAGU S.D BULAN INI SISA 

SETELAH 
REVISI 

TOTAL %(10:4) TOTAL %(12:4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. 060,01,01 

Prog. Duk Manajemen & 

Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Polri 

49.325.062.000 58.789.936.000 60.626.313.152 103,12% -1.836.377.152 -3,12% 

                  

II. 060,01,02 
Program Peningkatan 
Sarana dan Prasarana 

Aparatur Polri 

4.031.675.000 4.031.675.000 3.083.600.000 76,48% 948.075.000 23,52% 

                  

III. 060,01,03 

Program Pengawasan 
dan Peningkatan 
Akuntabilitas Aparatur 

Polri 

76.300.000 76.300.000 67.300.000 88,20% 9.000.000 11,80% 

                  

IV. 060.01.05 
Program Pendidikan dan 
Latihan Aparatur Polri 

112.250.000 112.250.000 112.250.000 100,00% 0 0,00% 

                  

V. 060,01,07 

Program 

Pengembangan Strategi 
Keamanan dan 
Ketertiban 

1.654.680.000 1.511.179.000 1.311.034.000 86,76% 200.145.000 13,24% 

                  

VI. 060,01,09 
Program Pemberdayaan  

Potensi Keamanan 
2.929.653.000 2.854.653.000 2.692.073.000 94,30% 162.580.000 5,70% 

                  

VII. 060,01,10 
Program Pemeliharaan 
Kamtibmas 

7.763.372.000 7.480.386.000 6.421.617.200 85,85% 1.058.768.800 14,15% 

                  

VIII. 060,01,11 
Program Penyelidikan 
dan Penyidikan Tindak 
Pidana 

1.946.171.000 1.849.297.000 1.588.450.000 85,89% 260.847.000 14,11% 

                  

    JUMLAH 67.839.163.000 76.705.676.000 75.902.637.352 90,08% 803.038.648 9,92% 
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BAB IV 
PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kegiatan Polres Lombok Tengah Tahun 2016 telah dilaksanakan sessuai 
Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam 
pelaksanaannya masih terdapat kekuarangan, hambatan maupun kendala. Adapun 
kesimpulan dari pelaksanaan tersebut antara lain: 

1. Pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang kondusif 
terbebas dari gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat dapat melaksanakan 
aktifitasnya sehari - hari secara umum telah dilaksanakan dengan baik, yaitu 
prosentase pencapaiannya sesuai dengan target yang ditentukan. Polres Lombok 
Tengah memenuhi melalui pelaksanaan Operasi Kepolisian yang dilaksanakan untuk 
mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dan arus mudik pada waktu hari besar 
keagamaan serta gangguan kamtibmas dapat ditekan seminimal mungkin. Patroli yang 
dilaksanakan meliputi patroli R2 / R4 dengan sasaran patroli meliputi daerah rawan 
kamtibmas, pusat - pusat keramaian, pusat ekonomi yang dilaksanakan secara 
kontinyu telah berhasil mencegah terjadinya gangguan kamtibmas sehingga 
masyarakat dapat meaksanakan aktifitasnya sehari - hari dengan rasa aman. 

2. Pencapaian indkator kinerja untuk mewujudkan penyebaran personel diseluruh 
kesatuan kewilayahan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dapat 
terpenuhi melalui pengembangan sumber daya manusia untuk mencapai jumlah 
personel Polri dikaitkan dengan pertambahan penduduk dan menggelar personel Polri 
yang profesional dan akuntabel, alokasi anggaran dan target kinerja untuk seleksi 
Akpol, Bintara dan PNS yang telah ditetapkan. 

3. Pencapaian Indikator Kinerja untuk mewujudkan peningkatan pengungkapan dan 
penyelesaian tindak pidana yang transparan, akuntabel, objektif dan terpenuhinya hak 
tersangka dan korban dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, secara 
keseluruhan pencapaian indikator kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan 
dikarenakan personel Polres Lombok Tengah telah mampu melaksanakan tugas dan 
tanggung jawabnya dengan baik untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat 
khususnya dalam bidang reserse dan kriminal yaitu pengungkapan dan penyelesaian 
perkara, kasus tindak pidana yang terjadi diwilayah Polres Lombok Tengah baik berupa 
kasus berat, kasus sedang, kasus ringan dan tindak pidana korupsi dapat diselesaikan 
secara tuntas. Sedangkan dalam bidang reserse Narkoba yaitu pengungkapan dan 
penyelesaian perkara narkoba dapat diselesaikan secara tuntas. 

4. Pencapaian indkator kinerja utuk mewujudkan peningkatan pelayanan Kepolisian yang 
transparan dan akuntabel, secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja mampu 
dipenuh sesuai dengan target yang ditentukan, hal ini dipenuhi melalui pelaksanaan 
Quick Wins, dimana poin dari Quick Wins yaitu Quick Respon Sabhara dengan 
kecepatan memberikan pertolongan dan kecepatan datang ke TKP yang telah 
dirasakan oleh masyarakat dan mendapat apresiasi yang cukup baik. 
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5. Pencapaian indikator kinerja untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dan kerja sama 
dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban, secara keseluruhan pencapaian 
indikator kinerja telah melebih dari target yang ditentukan Polres Lombok Tengah 
memenuhinya melalui pelaksanaan kerjasama di bidang keamanan, pendidikan dan 
pelatihan dengan dinas / instansi maupun dengan Perguruan Tinggi Negeri / Swasta 
serta kelompok lain yang dapat diajak kerjasama, program kerjasama yang 
dilaksanakan dengan dinas / instansi maupun Perguruan Tinggi Negeri / Swasta telah 
sesuai target yang ditentukan sehingga koordinator yang dilaksanakan dapat berjalan 
sesuai dengan harapan. 

6. Pencapaian indkator kinerja untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban 
dan kelancaran lalulintas, secara keseluruhan pencapaian indikator kinerja telah 
mencapai target yang ditentukan. Polres Lombok Tengah melalui pelaksanaan Operasi 
Kepolisian untuk menciptakan kondisi berkendaraan dengan baik dan patuh pada 
peraturan berlalulintas di jalan, diantaranya melalui Operasi Kepolisian dengan sandi 
Operasi simpatk, patuh dan zebra. 

B. Saran dan Tindak Lanjut 

1. Dukungan anggaran yang dialokasikan belum mencerminkan kebutuhan untuk 
mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indikator kinerjanya 
harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Disarankan agar dalam 
pengalokasian anggaran mempedomani sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh 
masing - masing Satuan Kerja sehingga dalam penyusunan LAKIP akan 
mempermudah pengukuran kinerja. 

2. Pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 22 dan 23 tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan tata Kerja Polda, Polres dan Polsek, belum sepenuhnya dapat 
dilaksanakan secara optimal karena terbatasnya personel. Berdasarkan keterbatasan 
personel tersebut, perlu diupayakan kebjakan tersendiri sehingga perinsip Polsek Kuat 
dan Polres Besar dapat didukung dengan jumlah personel yang memadai. Disarankan 
sesuai dengan Sasaran Strategis yang telah ditetapkan diperlukan jumlah personel 
yang memadai sesuai dengan Analisa Beban Kerja dan memiliki kompetensi di 
bidangnya. 

3. Dalam rangka menunjang kegiatan operasional berkaitan dengan restrukturisasi dan 
pengembangan satwil baru belum sepenuuhnya didukung dengan sarana dan 
prasarana yang memadai sehingga operasional perkantoran belum optimal. 

4. Untuk meningkatkan proesionalisme personel, kiranya alokasi jumlah peserta 
pendidikan kejuruan (Dikjur) untuk Bintara khususnya bidang Operasional perlu 
ditingkatkan serta perlunya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan 
pemeliharaan dan peningkatan kemampuan masing-masing fungsi. 

5. Dalam beberapa aspek kegiatan yang telah disimpulkan terdapat hambatan maupun  
permasalahan diatas, maka untuk menindaklanjuti beberapa aspek kegiatan tersebut 
yang dirasa masih kurang dan perlu dapat perhatian antara lain: 

6. Untuk menekan jumlah Laka Lantas dijajaran Polres Lombok Tengah, akan 
memperbanyak penyuluhan dan Dikmas Lantas kepada para pengendara R2 / R4 
untuk lebih berhati-hati dan mempunyai kesadaran berlalu lintas demi keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas. 
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7. Berkaitan masih tingginya pelanggaran Lalu Lintas, maka Polres Lombok Tengah akan 
mengedepankan pencegahan dan teguran daripada penindakan pelanggaran dengan 
tilang, sehingga diharapkan masyarakat pengguna jalan raya lebih tertib dan mentaati 
lalu lintas. 

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Lombok Tengah TA 2016 
disusun, diharapkan dapat memberikan gambaran berbagai capaian kinerja dan merupakan wujud 
transparasi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta peran Polres 
Lombok Tengah untuk dapat kiranya digunakan sebagai bahan introspeksi untuk pelaksanaan 
tugas dalam tahun 2016. Dalam penyusunan laporan ini disadari masih jauh dari kata sempurna 
namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat 
memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas pokok fungsi yang telah dilakukan Polres 
Lombok Tengah selama satu tahun dan pada tahun mendatang Polres Lombok Tengah akan 
berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas 
yang kita inginkan bersama. 
 
 

Praya,       Desesmber 2016 
KEPALA KEPOLISIAN RESORT LOMBOK TENGAH 
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