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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Polda NTB tahun 2016 telah dilaksanakan sesuai Rencana Kerja dan

Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam pelaksanaannya masih

terdapat kekurangan, hambatan maupun kendala.

Adapun capaian indikator kinerja utama Polda NTB tahun 2016 sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I, meningkatkan peran Intelijen dalam upaya deteksi dini dan

penggelaran sebagai upaya pengelolaan keamanan dan ketertiban masyarakat,

capaian kinerja per sasaran 248,69 %.

2. Sasaran Strategis II, terbangunnya kerjasama antar instansi/lembaga

masyarakat di Nusa Tenggara Barat dalam rangka sinergi Polisional, capaian

kinerja per sasaran 100 %.

3. Sasaran Strategis III, tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh Desa/Kelurahan

dalam rangka implementasi Polmas dan melakukan deteksi dini terhadap

potensi gangguan keamanan di masyarakat, capaian kinerja per sasaran

101,02 %.

4. Sasaran Strategis IV, memelihara dan meningkatkan kondisi Kamtibmas agar

mampu melindungi seluruh warga masyarakat dalam beraktifitas untuk

meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan

yang dapat menimbulkan cedera, capaian kinerja per sasaran 91,23 %.

5. Sasaran Strategis V, meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan terhadap 4

(empat) jenis kejahatan: kejahatan konvensional; kejahatan terhadap kekayaan

Negara; kejahatan transnasional dan kejahatan berimplikasi kontijensi, capaian

kinerja per sasaran 84,32 %.

6. Sasaran Strategis VI, terciptanya rasa aman di masyarakat, bebas dari rasa

takut terutama gangguan yang berkasar tinggi (kerusuhan massa, kejahatan

terorganisir dan lain-lain), capaian kinerja per sasaran 169,82 %.

7. Sasaran Strategis VII, terwujudnya sistem Hukum Kepolisian yang kokoh dalam

rangka akuntabilitas, capaian kinerja per sasaran 806,94 %.
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Secara umum kendala yang dihadapi Polda NTB dalam meningkatkan

kinerjanya adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan jumlah personel;

2. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan personel;

3. Personel juga dilibatkan dalam tugas lain di luar tugas utamanya (administrasi

umum, koordinasi, narasumber, dll);

4. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas;

5. Keterbatasan anggaran untuk biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;

6. Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugasnya.

B. Langkah yang Akan Dilakukan untuk Meningkatkan Kinerja

Dari kesimpulan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa capaian kinerja Polda

NTB secara umum sudah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, namun

untuk meningkatkan capaian kinerja Polda NTB pada masa mendatang, maka Polda

NTB akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Agar dalam penyusunan anggaran berpedoman pada sasaran strategis yang

telah ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja sehingga dalam penyusunan

LKIP akan mempermudah pelaksanaan pengukuran kinerja;

2. Melaksanakan program pemerintah arah kebijakan dan strategi nasional

diantaranya prioritas sub bidang keamanan 2016-2019, sasaran bidang

keamanan adalah peningkatan kapasitas dan stabilitas keamanan nasional

yang dapat dilihat dari terpenuhinya almatsus Polri yang didukung industry

pertahanan, meningkatnya profesionalisme Polri, menguatnya Intelijen dan

kontra Intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan,

menguatnya pencegahan dan penanggulangan narkoba;

3. Meningkatkan pencapaian sasaran strategis, meningkatkan pelayanan prima

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

mengedepankan upaya preemtif dan preventif yang didukung oleh penegakan

hukum yang tegas yaitu:

a. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran

personel dan peralatan Polri yang berbasis teknologi;

b. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi

publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;
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c. Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap

warga Negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; dan

d. Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengaman

pemilukada sepanjang tahun, pemilu legislatif dan pemilu Presiden/Wakil

Presiden tahun 2019.

Di dalam LKIP Polda NTB Tahun 2016 ini diharapkan berbagai pihak yang

berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan Tupoksi yang

telah dilakukan oleh Polda NTB selama satu tahun dan pada tahun mendatang Polda NTB

akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini agar terwujud transparansi dan

akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polda NTB Tahun 2016 ini

disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan guna

menentukan kebijakan selanjutnya dan kiranya dapat digunakan sebagai bahan

introspeksi untuk pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja TA. 2017.

Mataram, 23 Februari 2017

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB

Drs. FIRLI, M.Si.
BRIGADIR JENDERAL POLISI


