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BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polda NTB

Rencana Strategis (Renstra) Polda NTB 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.

Rencana Strategis (Renstra) Polda NTB Tahun 2010-2014, telah berjalan

dengan lancar, ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai namun disisi lain

tentunya masih ada kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana, hal ini dipengaruhi

oleh berbagai faktor baik eksternal maupun internal Polri, dari keberhasilan yang

telah dicapai tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota Polri dan dukungan yang

kuat dari Instansi terkait, serta masyarakat, namun harus diakui bahwa keberhasilan

tersebut belum sepenuhnya memberikan kepuasan pada masyarakat atas

pelaksanaan tugas Polri Polda NTB dalam memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu diperlukan kelanjutan pelaksanaan

kebijakan dan strategi Polda NTB pada pelaksanaan Renstra Polda NTB Tahun

2015-2019 merupakan tahap III (Strive For Excellent) kelanjutan Renstra Polda NTB

Tahun 2010-2014 tahap II (Partnership Building), dimana tahun 2016 pada

hakikatnya merupakan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistimatis

untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya akan melanjutkan pelayanan

masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan

didukung almatsus Polri berbasis Teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi

daya saing bangsa dan keunggulan Nasional.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Polri yang diselaraskan

dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategi Polda NTB Tahun 2015-2019 yang

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan program

dan kegiatan pada rencana kerja tahunan Polda NTB.

Selain...
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Selain dihadapkan dengan berbagai tantangan global, regional dan nasional

Polri juga dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap

pelaksanaan tugas dan kinerja Polri yang sampai saat ini belum seluruhnya dapat

dipenuhi, masih sering didengar bahwa masyarakat menuntut dan mengharapkan

agar Polri Polda NTB mampu mewujudkan :

1. Postur yang profesional, bersih, mandiri dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN);

2. Keberadaannya di tengah-tengah masyarakat dapat memberikan rasa aman

dan tenteram;

3. Polri mampu memberikan pelayanan yang prima tidak mempersulit, cepat dan

tuntas dalam menyelesaikan masalah;

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

5. Polri yang lebih terbuka (transparan) dan tanggung jawab (akuntabel) dalam

setiap tindakan;

6. Fungsi Intelijen Kepolisian yang profesional dan mampu memberikan early

detection (deteksi dini) dan early warning (peringatan dini) dalam rangka

mengantisipasi dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas;

7. Penegakan hukum yang tegas, jujur, benar dan adil (tidak diskriminatif dan

memenuhi rasa keadilan), terutama terhadap kejahatan yang meresahkan

masyarakat yang didukung dengan terjaminnya transparansi dalam proses

penyidikan perkara.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman

dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan Polri yang diselaraskan

dengan arah kebijakan dalam Rencana Strategi Polda NTB Tahun 2015-2019 yang

digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan program

dan kegiatan pada rencana kerja tahunan Polda NTB secara substantif, rencana

strategis Polda NTB memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, sasaran strategis dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Visi Polda NTB

Terwujudnya Polri yang semakin profesional, unggul, dapat dipercaya dan

terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat guna mendukung terciptanya

NTB yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong

royong dalam rangka memantapkan keamanan daerah NTB.

2. Misi…
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2. Misi Polda NTB

Dalam rangka merealisasikan Visi tersebut di atas, selanjutnya diuraikan

dalam Misi Polda NTB yang mencerminkan koridor tugas pokok ke depan

sebagai berikut :

a. Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan public (trust building) melalui

perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui

konsep “Polda Cukup-Polres Besar-Polsek Kuat” dalam pelayanan publik

yang unggul;

b. Mewujudkan pemberdayaan kualitas Sumber Daya Manusia Polri yang

professional dan kompeten yang menjunjung etika dan sendi-sendi HAM;

c. Meningkatkan kesejahteraan personel Polda NTB dalam upaya

meningkatkan kinerja Polri;

d. Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan

cegah dini secara cepat, akurat dan efektif guna terciptanya Kamtibmas

yang mantap di wilayah NTB;

e. Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas

serta membangun sinergi polisional yang proaktif dengan Instansi

pemerintah/swasta dan masyarakat NTB;

f. Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM

dan anti KKN;

g. Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu

lintas sehingga terciptanya tertib berlalu lintas di wilayah NTB;

h. Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan

laut untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;

i. Mewujudkan teknologi dan sistem informasi Kepolisian secara

berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (daerah), yang

didukung dengan peralatan modern sampai tingkat kewilayahan Polsek/

Polsubsektor guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;

j. Mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang dibuktikan dengan

sertifikasi kecakapan kecabangan profesi dalam pelayanan prima unggulan

di wilayah NTB;

k. Mewujudkan…
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k. Mewujudkan intelijen Kepolisian yang professional dan kompeten untuk

memastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan dini

kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan

keamanan di daerah NTB.

3. Tujuan Polda NTB

a. Terwujudnya organisasi Polri yang Good Governance dan Clean

Government;

b. Terwujudnya perubahan mind set dan culture set anggota Polri

bekerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat NTB melalui

kegiatan NAC Polri;

c. Terwujudnya NTB sebagai role model perubahan dengan meningkatkan

pelayanan public yang unggulan pada masyarakat dalam penanganan

setiap gangguan keamanan melalui pendekatan wisata rohani (safari

kamtibmas) sehingga tercipta situasi NTB yang kondusif;

d. Terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan

aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan Polisi baik

berseragam maupun tidak berseragam dalam setiap kegiatan masyarakat

di wilayah NTB;

e. Terwujudnya Polri yang profesional, modern, unggul dan dipercaya

masyarakat dalam pelayanan publik yang unggul guna menciptakan

Kamtibmas di wilayah NTB;

f. Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN

yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Adapun tujuan program yang telah dilaksanakan sesuai dengan fungsinya

adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Menajemen dan Pelaksanaan Tugas tehnis lainnya

Polri, bertujuan menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara

optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang

dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Polda

dan Kewilayahan;

b. Program…



18

LKIP Polda NTB Tahun 2016 |

b. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri, bertujuan

mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan

sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun

kuantitas;

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri,

bertujuan mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional dan

akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan

kultur;

d. Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri, bertujuan mewujudkan

aparatur Polda NTB yang profesional baik dari segi kualitas maupun

kuantitas dan memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya melalui

penyelenggaraan pendidikan Polri sehingga mampu mengemban tugas

Polri secara profesional dan proporsional;

e. Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri, bertujuan

memberdayakan Sumber Daya Manusia Polri Polda NTB di bidang

pengembangan karier, pembinaan rohani hingga pengakhiran masa dinas

secara proporsional sesuai standar kompetensi;

f. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban, bertujuan

mengembangkan langkah-langkah strategis, mulai dari mencegah suatu

potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai

kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan

konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga

gangguan Kamtibmas menurun;

g. Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban, bertujuan memperluas

kerjasama bidang keamanan, pendidikan dan pelatihan dengan instansi

terkait baik pemerintah/swasta/LSM dan lain-lain;

h. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan, bertujuan mendekatkan Polisi

dengan berbagai komunitas masyarakat agar masyarakat terdorong

bekerjasama dengan Kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan

untuk membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan

ketertiban bersama (community Policing);

i. Program…
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i. Program Pemeliharaan Kamtibmas, bertujuan memelihara dan

meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat agar mampu

melindungi seluruh warga masyarakat NTB dalam beraktifitas untuk

meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan

gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta korban akibat

gangguan keamanan;

j. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, bertujuan

menanggulangi dan meningkatnyanya penyelesaian 4 (empat) jenis

kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan

yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara)

tanpa melanggar HAM;

k. Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar

Tinggi, bertujuan menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban

masyarakat berkadar tinggi, kerusuhan massa, kejahatan terorganisir

bersenjata api dan bahan peledak;

l. Program Pengembangan Hukum Kepolisian, bertujuan menyelenggarakan

pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam

rangka pelaksanaan tugas pokok Polri Polda NTB selaku pelindung,

pengayom dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat serta menegakkan hukum.

4. Sasaran Prioritas Polda NTB

a. Bidang Pembinaan

1) Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana khususnya

pemenuhan kebutuhan pada tingkat Polda, Polres dan Polsek untuk

memenuhi kebutuhan minimal Almatsus Polri;

2) Terwujudnya kualitas dan kuantitas personel Polri melalui

penyelenggaraan rekruitmen anggota Polri sesuai prinsip minimal

zero growth melalui penerimaan dengan system BETAH;

3) Meningkatkan profesionalisme SDM melalui pendidikan dan latihan

dalam rangka mewujudkan postur personel Polda NTB khususnya

personel berseragam sebagai pelopor revolusi mental tertib sosial di

ruang publik.

b. Bidang…



20

LKIP Polda NTB Tahun 2016 |

b. Bidang Operasional

1) Menguatkan sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan

pelayanan Polri yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN) serta mendukung kebijakan pembentukan pengawasan yang

independen;

2) Meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum instansi terkait;

3) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu

lintas melalui penurunan jumlah titik-titik rawan kecelakaan untuk

mengurangi angka kecelakaan lalu lintas dan menguraikan

kemacetan lalu lintas guna kelancaran lalu lintas;

4) Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui peran Bhabinkamtibmas

1 (satu) Desa/Kelurahan;

5) Tercapainya Reformasi Birokrasi Polri melalui pelaksanaan Quick

Wins Renstra Polda NTB 2015-2019 pada tingkat Polda dan

kewilayahan;

6) Meningkatkan kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini,

peringatan dini dan cegah dini) yang didukung anggaran dan

teknologi intelijen memadai dalam mengeliminir setiap potensi

gangguan dan gejolak sosial;

7) Meningkatkan penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa

aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan, khususnya kasus-kasus

premanisme, terorisme, korupsi dan narkoba.

5. Arah Kebijakan Polda NTB

a. Mengupayakan pemenuhan Almatsus Polda NTB di bidang sarana dan

prasarana pelayanan Polri;

b. Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran

personel berseragam Polda NTB dan peralatan Polri yang berbasis

teknologi;

c. Mengusulkan pembangunan Markas Kepolisian baru terkait dengan

pengembangan wilayah administrasi, memelihara dan merawat Markas

Kepolisian yang telah tergelar serta melengkapi Almatsus Polri dalam

rangka peningkatan pelayanan Kamtibmas yang unggul;

d. Peningkatan…
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d. Peningkatan kemampuan personel Polair Polda NTB dengan didukung

penambahan kapal yang dapat menjangkau pulau terluar dan wilayah

terluar berpenghuni/berpenduduk dalam rangka mendukung poros maritim;

e. Meningkatkan sarana dan prasarana Polri dalam rangka optimalisasi

penyidikan di wilayah Polda NTB;

f. Melaksanakan rekrutmen anggota Polri dengan memperhatikan kebutuhan

organisasi dengan sistem BETAH;

g. Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan

pelatihan fungsi kepolisian pada setiap personel Polda NTB;

h. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan personel Polri serta

meningkatkan alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka

perekonomian pelayanan kamtibmas kepada masyarakat;

i. Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan pengawasan

dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

secara maksimal guna mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme;

j. Mengoptimalkan sinergi polisional antar instansi terkait serta kerjasama

dengan Pemerintah Daerah/Swasta/LSM/Toga/Tomas/masyarakat dan

meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga keamanan wilayah NTB;

k. Meningkatkan kualitas keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran

lalu lintas dengan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu

lintas dan angkutan jalan;

l. Melanjutkan pemantapan pelaksanaan Perpolisian Masyarakat

(Community Policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok kesadaran

masyarakat tentang Kamtibmas yang ada di wilayah NTB;

m. Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan informasi

publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat;

n. Membangun kemampuan back up operasional di tingkat Polda dalam

penanganan gangguan keamanan berintensitas tinggi (Flash Point) secara

langsung dan cepat, khususnya terorisme, separatism dan konflik sosial di

wilayah NTB;

o. Memperkuat…
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o. 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 yang berkembang di masyarakat;

p. Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap

4 (empat) jenis kejahatan yang meliputi kejahatan konvensional,

transnasional, terhadap kekayaan Negara dan berimplikasi kontijensi yang

disertai pengadaan sarana dan prasarana;

q. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mewujudkan rasa

aman melalui pergelaran polisi berseragam dan tidak berseragam dalam

segala kegiatan masyarakat.

6. Sasaran Strategis Polda NTB

Sasaran Strategi yang akan dicapai dalam upaya meningkatkan keamanan,

ketertiban masyarakat dan penegakan hukum tahun 2016 sebagai berikut:

a. Pengajuan pemenuhan kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus)

Polri;

b. Melaksanakan pembangunan assessment center beserta aplikasinya di

Polda NTB dalam rangka pembinaan karir personel Polri;

c. Melaksanakan pendekatan dengan melalui wisata nurani kepada

masyarakat di wilayah NTB dalam menciptakan rasa aman, bebas dari

takut di masyarakat;

d. Melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui teknologi

informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi pendidikan dan mutasi

dalam rangka pembinaan karier;

e. Menyusun dan mengusulkan tipologi Polsek dan menginventarisir

kebutuhan personel maupun perlengkapan berdasarkan kondisi geografis

wilayah dan tantangan tugas;

f. Mengalokasikan anggaran untuk membangun Markas Komando Polda,

Polres, Polsek dan Polsubsektor yang masih menyewa, meminjam pada

instansi lain;

g. Meningkatkan…
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g. Meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah perairan

NTB pada poros maritim dengan memperkuat Satuan Polair baik di tingkat

Polda maupun kewilayahan;

h. Meningkatkan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, biaya

pemeliharaan dan perawatan kapal serta meningkatkan keamanan

perairan melalui penguatan Polsek Pantai;

i. Pengusulan penambahan jumlah kapal patroli Polair;

j. Bekerjasama dengan laboratorium forensic cabang Denpasar dalam

pengungkapan kasus-kasus di wilayah NTB;

k. Menyelenggarakan  rekrutmen anggota Polri penerimaan Taruna Akpol,

SIPSS dan Brigadir dengan sistem BETAH;

l. Melakukan rekrutmen penyidik S1 serta melaksanakan pendidikan Brigadir

untuk mengikuti program S1;

m. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekrutmen personel

Polri yang bebas KKN, transparan dan akuntabel dengan melibatkan

pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai-nilai professional

dan budaya anti korupsi di lembaga pendidikan dalam rangka internal trust

dan public trust;

n. Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan personel Polri melalui

Dikbang Lemhanas, Sespimti, Sespimen, PTIK, Sespimma, SIP, Diklat

Pimpinan, Dikbangpers fungsi dan lain-lain;

o. Memasukkan kurikulum pendidikan yang menanamkan anti KKN dan anti

kekerasan;

p. Mempercepat penerimaan kartu BPJS kesehatan bagi personel Polda NTB

dan keluarganya melalui kerjasama dengan Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan cabang Mataram;

q. Pengusulan penambahan fasilitas sarana prasarana kesehatan Rumah

Sakit Bhayangkara Mataram;

r. Meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti

korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polda NTB;

s. Mengoptimalkan Tim Internal anti korupsi baik di tingkat Polda melalui

koordinasi dan kerjasama baik internal maupun eksternal pengemban

fungsi pengawasan;

t. Meningkatkan…
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t. Meningkatkan kerjasama antar instansi terkait dalam rangka meningkatkan

kapasitas dan penanganan kejahatan transnasional di wilayah NTB;

u. Melakukan pembaharuan MoU yang sudah habis masa berlakunya dengan

instansi pemerintah/swasta/LSM;

v. Pengembangan Traffic Management Centre (TMC) di Satuan Wilayah

secara bertahap yang belum tergelar;

w. Pemantauan arus lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan pengkajian

“trouble spot” dan “black spot” dalam mengurangi titik-titik rawan

kemacetan dan kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;

x. Menambah anggota Bhabinkamtibmas dalam rangka mewujudkan

penggelaran 1 (satu) Bhabinkamtibmas untuk 1 (satu) Desa/Kelurahan;

y. Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan Polmas

untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya memelihara

dan memantapkan Kamtibmas dengan memperkuat fungsi maritim

sehingga menyentuh daerah-daerah pulau terluar berpenghuni;

z. Mengalokasikan anggaran pengadaan kendaraan operasional roda 2 (dua)

dan perlengkapan untuk anggota Bhabinkamtibmas;

aa. Meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan masyarakat

dalam koordinasi dan kerjasama dengan pers (media massa) dalam

rangka peningkatan public trust (kepercayaan masyarakat) terhadap Polri;

bb. Meningkatkan kemampuan personel Polda NTB dalam penanganan konflik

social (konflik horizontal) maupun penanganan separatism (konflik vertikal)

dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan perlindungan

terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan serta penegakan

hukum yang professional dan proporsional di wilayah hukum Polda NTB;

cc. Mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) pada Satuan Brimob

Polda NTB untuk setiap saat digerakkan ke daerah rawan konflik dengan

sarana dan prasarana yang memadai;

dd. Meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polda NTB yang

mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan

akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Polda sampai

dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan teknologi

yang memadai;

ee. Mengintensifkan…
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ee. Mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 (empat) jenis kejahatan

dengan prioritas pemberantasan korupsi, terorisme, “street crime”,

pembalakan liar (illegal minning), kejahatan perbankan, tindak pidana

pencucian uang, cyber crime termasuk kejahatan kekerasan terhadap

perempuan dan anak serta kelompok marjinal di wilayah Polda NTB;

ff. Meningkatkan kemampuan Polri dalam penanganan penyalahgunaan

Narkoba. Dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Polri

bekerjasama dengan BNN ( Badan Narkotika Nasional) Provinsi NTB dan

instansi terkait;

gg. Menghadirkan anggota Polda NTB baik berseragam maupun tidak

berseragam di tengah-tengah masyarakat saat dibutuhkan dan di setiap

kegiatan masyarakat;

hh. Meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan

patroli pada tempat-tempat gangguan Kamtibmas.

Beberapa keberhasilan yang telah digelar dalam mendukung pelaksanaan tugas

Polri diantaranya di bidang organisasi dan sistem perencanaan penganggaran yaitu

penggelaran struktur organisasi Polri yang menganut sistem piramida dalam Postur

kekuatan Polri yang berstandar Profesional, Bermoral dan Modern (PBM) dengan

lapis kekuatan Mabes kecil, Polda cukup, Polres besar dan Polsek kuat. Sebagai

implementasi pelayanan, telah dikembangkan satuan kewilayahan (Satwil)

disesuaikan dengan pertambahan wilayah administrasi daerah guna mendekatkan

pelayanan kepada masyarakat.

Berbagai kegagalan maupun hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab Polri pada tahun sebelumnya akan dilakukan upaya-

upaya perbaikan ataupun penanggulangannya sebagai antisipasi dalam pelaksanaan

tugas dan tanggung jawab yang lebih baik dan akuntabel pada tahun berikutnya

dengan melakukan perencanaan program dan kegiatan serta sasaran dan penetapan

indikator yang lebih tajam dan terarah, upaya untuk menghadapi kendala dan

tantangan dalam rangka memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif, peningkatan

intensitas kegiatan patroli dan penempatan personel sesuai keahlian untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebijakan Polri Polsek

diproyeksikan sebagai pusat sebaran pelayanan.

Dalam…
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Dalam rangka mencapai Sasaran Strategis, Polda NTB juga melaksanakan

Program Reformasi Birokrasi Polri dengan sasaran terwujudnya pemerintah yang

bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik

dan peningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas Kinerja Polri sehingga dalam

pencapaian Renstra Polda NTB Tahun 2015-2019 yang merupakan tahap III (Strive

For Excellent), kelanjutan Renstra Polda NTB 2010-2014 tahap II (Partnership

Building), dimana di tahun 2016 melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan

kebulatan sinergi polisional yang produktif dengan didukung almatsus Polri berbasis

teknologi kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan

nasional. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) diharapkan dapat

menjadi bahan perbaikan kinerja kegiatan untuk tahun selanjutnya.

B. Perjanjian Kinerja Polda NTB

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014

tanggal 20 November 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan

kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja di Lingkungan

Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014,

perjanjian kinerja adalah lembar/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. Melalui

perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara

penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas,

fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan

tahun bersangkutan, tetapi juga termasuk kinerja (outcome) kegiatan tahun-tahun

sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Sesuai...
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Sesuai dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Kapolri Nomor 11 tahun 2012 tentang Penyusunan

Penetapan Kinerja di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perjanjian

Kinerja bertujuan untuk:

1. menentukan arah dan prioritas kinerja Satfung/Satker;

2. mendorong tingkat pencapaian dan keberhasilan kinerja;

3. memantau dan mengendalikan pelaksanaan kinerja Satfung/Satker;

4. mengevaluasi pencapaian kinerja Satfung/Satker dan organisasi Polri, serta

dilaporkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) pada akhir

tahun anggaran berjalan; dan

5. menilai tingkat keberhasilan organisasi.

Tujuan khusus ditetapkan Perjanjian Kinerja antara lain:

1. meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah;

3. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi;

4. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan

5. sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja tahun 2016 disusun dengan mengacu pada sasaran strategis

maupun indikator kinerja utama, untuk mewujudkan pelayanan prima kepada

masyarakat dalam rangka harkamtibmas, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat dan dengan mengembangkan

kemampuan personel Polri guna mewujudkan Polri yang profesional, bermoral,

humanis, simpatik serta dipercaya masyarakat.

Polda NTB telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 sesuai dengan

kedudukan, tugas pokok dan fungsinya, perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur

evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2016, selengkapnya dapat dilihat pada tabel

2.1.

Tabel 2.1....
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Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Polda NTB Tahun 2016

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

1 2 3 4

1. Meningkatkan peran
Intelijen dalam upaya
deteksi dini dan
penggelaran sebagai
upaya pengelolaan
keamanan dan ketertiban
masyarakat.

a. Prosentase produk Intelijen yang dapat
digunakan oleh pimpinan dalam giat
lintas sektoral.

15 %

b. Prosentase produk Intelijen yang dapat
digunakan oleh fungsi Kepolisian lainnya
dalam rangka Harkamtibmas..

20 %

c. Jumlah Polres yang dapat menurunkan
potensi gangguan keamanan dan
ketertiban di wilayah.

10 Polres

d. Jumlah kegiatan dalam rangka
penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan Intelijen.

2.386 Giat

e. Jumlah perijinan dalam bidang
administrasi kegiatan masyarakat/STTP
Polda dan jajaran.

900 Giat

f. Jumlah penerbitan SKCK. 50.000 Lembar

2. Terbangunnya kerjasama
antar instansi/lembaga
masyarakat di Nusa
Tenggara Barat dalam
rangka sinergi Polisional.

a. Jumlah kerja sama Polda NTB dengan
lembaga/Pemda

- Kerjasama dengan PLN 1 Giat

- Kerjasama dengan Kanwil Pajak
Provinsi NTB

1 Giat

- Kerjasama dengan ITDC 1 Giat

- Kerjasama dengan PT. Newmont
Nusa Tenggara

1 Giat

3. Tergelarnya
Bhabinkamtibmas di
seluruh Desa/Kelurahan
dalam rangka
implementasi Polmas dan
melakukan deteksi dini
terhadap potensi
gangguan keamanan di
masyarakat.

a. Persentase komunitas masyarakat dalam
menciptakan iklim keamanan.

80 %

b. Persentase penempatan 1 Desa, 1
Bhabinkamtibmas/ 1.139
Bhabinkamtibmas.

100 %

c. Ratio anggota Polri dan Penduduk. 1 : 500

4. 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.

a. Persentase penurunan jumlah Laka
Lantas

5 %

b. Persentase penurunan tingkat fatalitas
korban Laka Lantas.

5 %

c. Persentase penurunan jumlah
pelanggaran terhadap 5 jenis
pelanggaran lalu lintas.

5 %

d. Persentase penurunan wilayah konflik
sosial.

60 %

e. Persentase…
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1 2 3 4

e. Persentase komplain/pengaduan
masyarakat terhadap pelayanan Polri.

10 %

f. Jumlah penerbitan:

- SIM 285.322 Lembar

- STNK 383.711 Lembar

- BPKB 248.981 Lembar

- Penggunaan Traffik Management
Centre (TMC)

1 Unit

g. Persentase menurunnya gangguan
Kamtibmas melalui giat patroli.

10 %

5. Meningkatnya
penyelesaian dan
pengungkapan terhadap 4
(empat) jenis kejahatan:

- Kejahatan konvensional
- Kejahatan terhadap

kekayaan Negara
- Kejahatan

transnasional
- Kejahatan berimplikasi

kontijensi

a. Persentase pengungkapan dan
penyelesaian kasus - kasus tindak
pidana:

- TP Umum 42,69 %

- TP Korupsi 100 %

- TP Narkoba 100 %

b. Persentase penurunan gangguan
keamanan pada jalur aktifitas
masyarakat yang menggunakan moda
transportasi lain.

30 %

c. Persentase penyelesaian tindak pidana
yang berimplikasi kontijensi.

85 %

d. Persentase Penyampaian Surat
Pemberitahuan Perkembangan Hasil
Penyidikan (SP2HP).

85 %

6. Terciptanya rasa aman di
masyarakat, bebas dari
rasa takut terutama
gangguan yang berkadar
tinggi (kerusuhan massa,
kejahatan terorganisir dan
lain-lain).

a. Persentase laporan kamdagri
kewilayahan.

70 %

b. Jumlah kegiatan latihan dalam
penanggulangan Kamdagri.

4 Giat

7. Terwujudnya system
Hukum Kepolisian yang
kokoh dalam rangka
akuntabilitas.

a. Jumlah gelar perkara. 7 Giat

b. Jumlah perkara pidana anggota. 12 Giat

c. Jumlah bantuan dan nasehat hukum
praperadilan.

12 Giat

d. Jumlah pemberian saran dan pendapat
hukum.

12 Giat

e. Jumlah supervisi dan monitoring. 9 Giat

f. Jumlah penyuluhan/sosialisasi hukum. 6 Giat

BAB III.....


