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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres Sumbawa T.A.2018

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

rahmat dan hidayahnya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa

tahun 2018 telah selesai disusun dan dapat disajikan untuk memberikan gambaran

mengenai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta dukungan anggaran Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa T.A.2018 ini

merupakan wujud dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran

strategis. LKIP Polres Sumbawa T.A 2018 ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai apa

yang direncanakan dan tepat waktu. Laporan tersebut sebagai bahan evaluasi dalam

pelaksanaan program, kegiatan, sasaran, tujuan dan indikator keberhasilan dan

kegagalan dalam pengukuran pencapaian sasaran dan pengukuran kinerja yang selaras

guna menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Polres Sumbawa selama Tahun 2018.

Disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres

sumbawa Tahun 2018 ini masih terdapat banyak kekurangan, namun demikian untuk

menyempurnakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada tahun-tahun

berikutnya, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada kami mengharapkan

masukan dan saran guna perbaikan, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

maupun dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimasa mendatang.

Dengan berakhirnya tahun anggaran 2018, berarti Polres Sumbawa selama Tahun

2018 telah melaksanakan kegiatannya dalam satu tahun sejumlah capaian kinerja Polres

Sumbawa untuk tahun anggaran 2018 dituangkan kedalam Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah Polres Sumbawa selama Tahun 2018

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa selama

Tahun 2018 ini dibuat sebagai pertanggungjawaban kinerja dan anggaran, sehingga dapat

menentukan arah kebijakan Pimpinan serta menjadi acuan kinerja untuk meningkatkan

prestasinya di tahun berikutnya.

Sumbawa Besar, 19 Januari 2019
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA

TUNGGUL SINATRIO, S.IK. MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010860
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESOR SUMBAWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Umum

Kepolisian Resor Sumbawa merupakan bagian dari Kepolisian DaerahNusa

Tenggara Barat yang keberadaannya sebagaimana dituangkan dalam Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan

pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam pengelolaan sumber daya

manusia dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan

strategis yang ditetapkan,setiap Bagian dan Satuan serta Polsek pada Polres

Sumbawa T.A. 2018yang didukung oleh institusi pemerintah terkait dan seluruh

elemen masyarakat harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara

perencanaan ideal yang dicanangkan dan keluaran (output) dan manfaat yang

dihasilkan (outcome).

Dalam rangka akuntabilitas kinerja tersebut, Polres

Sumbawamengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan

pertanggungjawaban yang diharapkan laporan tersebut jelas, terukur dan ligitimite

agar penyelenggaraan tugas–tugas yang telah dilaksanakan dapat

dipertanggungjawabkan, upaya pengembangan Sistem Pelaporan

Pertanggungjawaban Kinerja Polres Sumbawa selaras dengan Sistem Pelaporan

Pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah di lingkungan Kepolisian Negara

Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2015  tanggal

9 Juni 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015serta

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang   Petunjuk
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Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Laporan pencapaian kinerja TA.2018Polres Sumbawaini

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban Satker Jajaran Polres

Sumbawayang telah dilaksanakan selama tahun 2018.

b. Tujuan

Penyusunan laporan kinerja TA. 2018Polres Sumbawaini dibuat

dengan tujuan sebagai bahan masukan dan pertimbangan pimpinan

dalam pelaksanaan tugas untuk menentukan kebijakan lebih lanjut.

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort

dan Kepolisian Sektor adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kepolisian ResorSumbawa disingkatPolres Sumbawa adalah

Kepolisian Resoryang berada di bawah Kapolda NTB.

b. Tugas

Polres Sumbawa adalah alat Negara yang bertugas memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada

masyarakat dengan lingkup tugas sebagai berikut:

1. Kepala Polres yang selanjutnya disingkat Kapolres adalah pimpinan

Polri   di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

2. Bagian Operasi yang selanjutnya disingkat Bagops adalah unsur

pengawas dan pembantu pimpinan di bidang operasional pada tingkat

Polres yang berada di bawah Kapolres.

3. Bagian Perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren adalah unsur

pengawas dan pembantu pimpinan di bidang perencanaan program

dan anggaran pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.
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4. Bagian Sumber Daya yang selanjutnya disingkat Bagsumda adalah

unsur pengawas dan pembantu pimpinan di bidang personel, sarana

dan prasarana serta hukum pada tingkat Polres yang berada di bawah

Kapolres.

5. Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas adalah unsur

pengawas dan pembantu pimpinandi bidang monitoring dan

pengawasan umum pada tingkat Polres yang berada di bawah

Kapolres.

6. Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Sipropam

adalah unsur pengawas danpembantu pimpinandi bidang provos dan

pengamanan internal pada tingkat Polres yang berada di bawah

Kapolres.

7. Seksi Keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu adalah unsur

pengawas dan pembantu pimpinan di bidang keuangan pada tingkat

Polres yang berada di bawah Kapolres.

8. Seksi Umum yang selanjutnya disingkat Sium adalah unsur pengawas

dan pembantu pimpinan di bidang administrasi umum dan pelayanan

markas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

9. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat

SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok di bidang pelayanan

kepolisian pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

10. Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Satintelkam

adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat

Polres yang berada di bawah Kapolres.

11. Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat Satreskrim

adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada

tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

12. Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya yang

selanjutnya disingkat Satresnarkoba adalah unsur pelaksana tugas

pokok fungsi reserse narkoba pada tingkat Polres yang berada di

bawah Kapolres.
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13. Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Satbinmas

adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi pembinaan masyarakat

pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

14. Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya disingkat Satsabhara

adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi samapta bhayangkara

pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

15. Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur

pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang

berada di bawah Kapolres.

16. Satuan Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Satpolair

adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian perairan pada

tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

17. Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang selanjutnya

disingkat Sattahti adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi

perawatan tahanan dan pemeliharaan barang bukti pada tingkat

Polres yang berada di bawah Kapolres.

18. Seksi Teknologi Informasi Polriyang selanjutnya disingkat Sitipol

adalah unsur pendukungdi bidang pelayanan teknologi dan informasi

Polri pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres.

19. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disingkat Polsek adalah unsur

pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang

berada di bawah Kapolres.

20. Kepolisian Sub Sektor yang selanjutnya disingkat Polsubsektor adalah

unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu

yang berada di bawah Kapolsek.

c. Fungsi

Fungsi Kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis. Fungsi ini

pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi

pemerintah negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan

perkembangan dalam tata kehidupan masyarakat itu sendiri, yaitu:

 Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis meliputi:
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1) fungsi Kepolisian umum yang dilaksanakan oleh Polres

Sumbawa sebagai lembaga pemerintahan negara;

2) fungsi Kepolisian khusus yang merupakan tugas administrasi

khusus sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar

hukumnya. Fungsi Kepolisian ini dapat dibedakan lagi atas:

 fungsi Kepolisian yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi

dan menegakkan tindakan-tindakan yudikatif;

 fungsi Kepolisian administratif, yakni khusus untuk

mengawasi dan menegakkan tindakan-tindakan

administratif;

 FungsiKepolisian dalam dimensi sosiologis, yaitu rumusan fungsi

Kepolisian yang diemban oleh badan-badan secara swakarsa

dibentuk, tumbuh, dan berkembang dalam tata kehidupan

masyarakat.

3. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Polres Sumbawa mengacu pada Peraturan Kepala

Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian

Sektor

Susunan Organisasi Kepolisian Resort terdiri dari:

a. Unsur pimpinan terdiri dari:
1). Kapolres; dan
2). Wakil Kapolres (Wakapolres).

b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan terdiri dari:
1). Bagops;
2). Bagren;
3). Bagsumda;
4). Siwas;
5). Sipropam;
6). Sikeu; dan
7). Sium.
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c. Unsur pelaksana tugas pokok terdiri dari:
1). SPKT;
2). Satintelkam;
3). Satreskrim;
4). Satresnarkoba;
5). Satbinmas;
6). Satsabhara;
7). Satlantas;
8). Satpolair; dan
9).Sattahti.

d. Unsur pendukung yaitu Sitipol.

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan yaitu Polsek.

Gambar 1
Struktur Organisasi Polres Sumbawa (PERKAP 23 tahun 2010)



7

Laporan Kinerja Instansi PemerintahPolres Sumbawa T.A.2018

B. Permasalahan Utama (strategic issued) Polres Sumbawa
1. Analisa SWOT

1 ). Kekuatan (Strengths) :

a) personel Polri Polres Sumbawa  saat ini sebanyak 752 orang yang

terdiri dari Polri 739 orang dan PNS 13 orang yang tergelar di  Polres

Sumbawa  14 Polsek dan 3 Pol Subsektor 6 Polpos;

b) postur kekuatan Polres Sumbawa telah terstruktur dan tergelar sesuai

dengan pola kebutuhan dan keseimbangan organisasi dengan

kompetensi utama professional, bermoral dan modern guna

memantapkan membangun kepercayaan masyarakat (Trust Building)

dan membangun kemitraan (Partnership Building) agar situasi

Kamtibmas di wilayah Sumbawa semakin aman dan kondusif;

c) sarana/peralatan yang digunakan untuk mendukung kegiatan

operasional Polres Sumbawa telah digelar sampai dengan tingkat

Polsek dan Polsubsektor, rata-rata seluruh Polsek jajaran Polres

Sumbawa telah dilengkapi dengan Ranmor R-4 dan R-2. Polres

dilengkapi dengan R-6, R-4 dan R-2, Truck dan peralatan Dalmas

minimal  unit/peleton,  walaupun sarana dan peralatan tersebut belum

tercukupi secara maksimal;

2). kelemahan (Weaknesses):

a) penggelaran kekuatan Polres sumbawa belum sesuai de-ngan postur
Polres besar dan Polsek kuat, karena masih kurangnya personel di
Bag, Sat, Si maupun Polsubsektor sehingga belum mampu
memberikan pelayanan secara optimal;

b) masih sangat terbatasnya dukungan anggaran program penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana dengan  indeks yang relatif masih rendah;

c) masih sangat rendahnya indeks honor patroli,  tunjangan khusus
Babinkamtibmas mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan tugas;

d) alokasi dukungan anggaran pemeliharaan dan pera-watan gedung,
halaman, Ranmor,  Alkes, Alkom,  Alsus (pengolah data) terlalu kecil,
sehingga  belum mampu untuk memperpanjang usia pakai secara
maksimal;
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e) masih terbatasnya jumlah personel Polres Sumbawa yang berkualitas
dan memiliki kompetensi/kemampuan  dalam menghadapi kejahatan
Trans Nasional Cyber Crime, Money Loundring, Women’s Trafficking;

f) adanya oknum anggota Polri yang masih melakukan pelanggaran
disiplin dan tindak pidana, sehingga dapat menghambat proses
jalannya Reformasi Birokrasi Polri.

3). Peluang(Opportunities) :

a) sistem desentralisasi/Otonomi Daerah yang mendekatkan pelayanan
Pemerintah Daerah kepada masyarakat saling menunjang dengan
konstribusi Pemda kepada Polres Sumbawa beserta jajarannya;

b) partisipasi publik dalam setiap upaya Perpolisian Masyarakat dan
adanya perubahan sikap mental kepribadian di kalangan masyarakat
kota Sumbawa termasuk kesediaan membantu dalam mengungkap
perkara;

c) meningkatnya partisipasi masyarakat dalam setiap upaya Pemolisian
masyarakat (Polmas) termasuk ke-sediaan membantu tugas-tugas
Kepolisian dalam men-cegah gangguan Kamtibmas di wilayah hukum
Polres Sumbawa;

d) masyarakat secara umum menuntut terwujudnya kondisi yang lebih
kondusif, sehingga terbebas dari rasa takut, ancaman dan gangguan
dalam melaksanakan aktifitas sehari-harinya;

e) meningkatnya peran serta masyarakat terutama dari mitra kerja
(Partnership) yang siap membantu  Polres Sumbawa dalam upaya
reformasi birokrasi Polri secara berkelanjutan;

4). ancaman (Threats) :

a) meningkatnya pelanggaran hukum dengan indikator kri-minalitas yang
masih tinggi, mencakup empat jenis keja-hatan (konvensional,
transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan
yang berimplikasi kontinjensi);

b) turbulensi/siklus kehidupan masyarakat akan memicu meningkatnya
gangguan keamanan yang terjadi di setiap tempat dan waktu;

c) kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada beratnya
pemenuhan kebutuhan hidup masya-rakat, sehingga mengakibatkan
meningkatnya gangguan Kamtibmas;

e) kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro rakyat, kenaikan TDL
dan BBM   sering menimbulkan aksi unjuk rasa dan keresahan sosial
lainnya yang memerlukan perhatian pemerintah maupun Polres
Sumbawa dari aspek keamanan.
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f) pelaksanaan Pemilukada Gubernur/bupati pada periode tahun 2015-
2019. Akan memunculkan berbagai program dan isu mulai dimunculkan
menjelang pelaksanaan pemilihan akan berdampak pada kerawanan
Kamtibmas.

2. Permasalahan Utama
Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam

menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polres

Sumbawa, antara lain :

a. Masih adanya kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan
terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi
yang terjadi di wilayah hukum Polres Sumbawa;

b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Sumbawa tentang masalah
pentingnya keamanan dan penegakkan hukum;

c. Masih kurangnya Personel di beberapa Polsek akibat adanya
pemekaran Wilayah Kecamatan;

e. Perilaku masyarakat yang kurang mendukung terhadap penegakan
hukum di wilayah Sumbawa;

f. Masih terbatasnya sarana prasarana terutama kendaraan R2 dan R4
serta   alat  komunikasi (Alkom) di tingkat Polres dan terutama Polsek;

g. Prosentase laju tingkat perkembangan penduduk masih dirasakan
sangat cepat dibandingkan dengan tingkat kecepatan laju
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, akibatnya membawa
dampak Keamanan;

h. Meskipun secara umum situasi Kamtibmas di wilayah Sumbawa
cukup kondusif namun masih ada gangguan Kamtibmas terutama
yang menonjol adalah perkelahian  antar kelompok/kampung;

i. kuantitas pemerataan dan terjangkaunya pelayanan Polri yang relatif
belum optimal;

j. Pengembangan    kekuatan    di     Pulau-pulau    kecil      terluar yang
berpenghuni sebagian besar belum terdapat Pos Polisi;

k. Tingginya indikator kriminalitas dengan kemampuan penyelesaian
relatif  rendah;

l. Masih kecilnya jumlah anggota yang telah memiliki kualifikasi kejuruan
(Dik Spesialisas);

m. Masih  banyaknya  personil  Polri  yang  belum menguasai teknologi
Informasi dan komputer/Internet terutama bagi para penyidik  (New
Demension Crime); dan

n. pelaksanaan Pemilukada Gubernur/bupati pada periode tahun 2015-
2019. Akan memunculkan berbagai program dan isu mulai
dimunculkan menjelang pelaksanaan pemilihan akan berdampak
pada kerawanan Kamtibmas.
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Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja tersebut disusun

sistimatika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Polres SumbawaT.A.

2018dengan tata urut sesuai 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

Indonesiaadalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum

B. Permasalahan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategi Polres Sumbawa

B. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa

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

2. Pengukuran Kinerja (PK)

BAB II…..
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BAB  II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Polres Sumbawa

Rencana Strategis (Renstra) Polres SumbawaTahun 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) Polres Sumbawa Tahun 2015-2019, telah berjalan

dengan baik, 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 Polres Sumbawa, dari

keberhasilan yang telah dicapai tidak terlepas dari kerja keras seluruh anggota Polri

Polres Sumbawa 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 Polres Sumbawadalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.Untuk

itu diperlukan kelanjutan pelaksanaan kebijakan dan strategi Polres Sumbawapada

pelaksanaan Renstra Polres Sumbawa tahun 2015-2019 merupakan tahap III (Strive

For Excellent) kelanjutan Renstra Polres SumbawaTahun 2015-2019 tahap II

(PartnershipBuilding), dimana tahun 2018 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 denganarahkebijakandalamRencanaStrategiPolres SumbawaTahun

2015-2019   yang   digunakan   sebagai   acuan   dalam

penyusunan....
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penyusunan   danpelaksanaan kebijakan program dan kegiatan pada rencana kerja

tahunanPolres Sumbawa T.A. 2018.

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 Polres SumbawaTahun

2015-2019 yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan program dan kegiatan pada rencana kerja tahunanPolres Sumbawa secara

substantive, rencana strategis Polres Sumbawamemuat visi, misi, tujuan, kebijakan,

sasaran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Visi Polres Sumbawa

Terwujudnya Polres Sumbawa yang profesional, modern dan terpercaya.

2. Misi Polres Sumbawa

Berdasarkan pernyataan Visi yang diinginkan sebagaimana tersebut di atas,

selanjutnya diuraikan dalam Misi Polres Sumbawa yang mencerminkan koridor

tugas pokok kedepan sebagai  berikut:

1) Mewujudkan postur Polri yang ideal, efektif dan efesien;

2) Mewujudkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Polres

Sumbawa melalui pendidikan  latihan;

3) Meningkatkan kemampuan personil Polres Sumbawa dalam pencegahan

kejahatan melalui deteksi dini, pemolisian proaktif dan senergi polisional;

4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan

cegah dini secara cepat akurat dan efektif di seluruh jajaran Polres

Sumbawa;

5) Meningkatkan stabilitas Kamtibmas dengan didukung oleh seluruh

komponen masyarakat dengan memberdayakan Bhabinkamtibmas satu

Desa/Kelurahan satu Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di

lapangan;

6) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan dan  menjamin kepastian

hukum dengan menjunjung tinggi HAM;

7) Meningkatkan pengawasan dalam rangka mewujudkan Polri yang

professional dan akuntabel.
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3. TujuanPolres Sumbawa

1. Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Polres

Sumbawa;

2) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN;

3) Terwujudnya perlindungan, pengayoman dan pelayanan prima Kepolisian

kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Sumbawa.

4. Sasaran Prioritas Polres sumbawa

1. Meningkatnya profesionalisme SDM Polri dan pemantapan manajemen

internal Polri di lingkungan Polres Sumbawa;

2. Meningkatnya kesejahteraan personel Polri Polres Sumbawa;

3. Menguatnya sistem pengawasan yang efektif untuk mewujudkan pelayanan

Polri yang bebas dari KKNdi lingkungan Polres sumbawa;

4. Meningkatnya kerjasama dengan aparat penegak hukum dan aparat

pemerintah baik, swasta dan stakeholders;

5. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bermartabat, mudah, cepat

dan berbasis teknologi modern sampai ke tingkat Polsek jajaran Polres

Sumbawa;

6. Tergelarnya personel dan Sarpras Polri di wilayah berdasarkan karakteristik

Polsek masing di wilayah Polres Sumbawa;

7. Terlaksananya pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan

gangguan Kamtibmas di lingkungan Polres Sumbawa;

8. Terwujudnya penegakan hukum secara profesional dan berkeadilan

terhadap Tindak pidana Narkoba, Terorisme, korupsi dan transnasional

crime serta tindak pidana lainnya di wilyah Polres Sumbawa.

5. Arah Kebijakan Polres Sumbawa

a.Arah Kebijakan

1) Bidang Pembinaan

(1) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Polres

Sumbawa menggunakan teknologi kepolisian yang modern sebagai

bahan penerapan reformasi Polri;

(2) Melaksanakan perubahan karakter mental kepribadian (NAC Polri)

Polres Sumbawa bersama dengan instansi terkait TNI, Pemda/swasta,

LSM sampai di tingkat Desa sebagai 4 (empat) pilar Desa (Para
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Kades, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Toga/Tomas) dalam

mendukung pembangunan daerah Sumbawa;

(3) Melaksanakan Intesifitas guna meningkatkan kinerja dan Sumber Daya

Manusia dalam pelaksanaan program Operasional di wilayah jajaran

Polres Sumbawa;

(4) Penggelaran anggota di lapangan (Comannderwish) dalam upaya

meningkatkan pelayanan prima kepolisian kepada masyarakat;

(5) Menggunakan sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi

ke seluruh jajaran Polsek Polres Sumbawasebagai ujung tombak

dalam rangka mendukung sebaran pelayanan Kamtibmas di tengah-

tengah masyarakat;

(6) Memelihara Almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian dalam

mendukung operasional di kewilayahan jajaran Polres Sumbawaserta

meningkatkan penggunanan industri teknologi Kepolisian menuju

Standar Minimal Pelayanan Polri;

(7) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan

informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat di wilayah

Sumbawa.

b) Bidang Operasional

(1) Memantapkan deteksi dini dan deteksi aksi dalam antisipasi setiap

potensi gangguan dan gejolak sosial masyarakat;

(2) Memantapkan strategi Polmas dalam meningkatkan peran serta

masyarakat guna menciptakan keamanan dan ketertiban di wilayah

Sumbawa;

(3) Memantapkan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat

dalam mencegah gangguan Kamtibmas, Kamseltibcarlantas dan

penanganan keamanan wilayah pasca konflik, Pemantapan tata kelola

pencegahan dan penindakan terhadap4 (empat) jenis kejahatan yang

meliputi: kejahatan konvensional, kejahatan trasnsnasional, kejahatan

terhadap terhadap kekayaan negara, dan kejahatan yang berimplikasi

kontinjensi;

(4) Pemantapan tata kelola kerjasama Polisional dengan Pemerintah

Daerah/Swasta/LSM dan kelompok masyarakat guna pemecahan

masalah sebelum menjadi potensi gangguan di wilayah SUMBAWA.
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6. Sasaran trategis Polres Sumbawa

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional bidang pertahanan dan

keamanan 2015 – 2019 yaitu “terwujudnya penguatan dalam negeri” maka

sasaran Renstra Polres Sumbawa  2015 – 2019 disesuaikan dengan tahapan

Grand Stretegi Polri tahap III, yang mendasari pencapaian pelayanan publik

yang unggul (strive for excellence) adalah:

a.  Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian;

b.  Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya

gangguan kamtibmas;

c.   Terwujudnya aparatur Polres Sumbawa yang bersih dan bebas dari KKN.

B. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara  dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas

laporan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2015

tentang Perubahan atas 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,

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.

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan 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 dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sangsi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi

dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Tahun 2018

merupakan wujud  Akuntabilitas Pencapaian Kinerja dari pelaksanaan Rencana

Strategis Polres Sumbawa Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2018

yang telah ditetapkan melalui Perjanjian  Kinerja Tahun 2018, dan Penyusunan

Laporan  Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa Tahun 2018 ini pada

hakekatnya  merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan

mengenai akuntabilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun

anggaran Tahun 2018.

Polres Sumbawa telahmembuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018secara

berjenjang sesuai dengankedudukan, tugas pokok dan fungsinya, perjanjian kinerja

ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran

2018.

Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa tahun 2018disusun berdasarkan

Rencana Kinerja tahun 2018 yang telah ditetapkan, sehingga secara subtansial

Perjanjian Kinerja tahun 2018tidak ada perbedaan dengan rencana kinerja tahun

2018, hanya yang berbeda adalah dalam hal anggarannya antara pagu

indikatifpada Renja tahun 2018dengan pagu definitif pada Perjanjian Kinerja tahun

2018.

Perjanjian Kinerja tahun 2018 disusun dengan mengacu pada sasaran

strategis maupun indikator kinerja utama, diutamakan untuk mewujudkan

pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan Kepolisian

baik dalam  rangka Harkamtibmas, Penegakan hukum, Perlindungan, Pengayoman

dan Pelayanan terhadap masyarakat sampai wilayah terpencil dan dengan

mengembangkan kemampuan personel Polri guna mewujudkan SDM Polri yang

profesional, bermoral, humanis, simpatik serta dipercaya masyarakat.

Dalam menghadapi berbagai trend kejahatan yang terus berkembang di

wilayah hukum Polres Sumbawa dan dengan semakin canggihnya modus

kejahatan perlu dilakukan antisipasi dengan upaya deteksi dini yang didukung

dengan peralatan tehnologi Kepolisian yang memadai.

Untuk mengoptimalkan tugas-tugas Kepolisian khususnya Polres Sumbawa

maka perlu dukungan segenap potensi masyarakat untuk bekerjasama dan

membantu Polri secara proaktif, antisipasif, preventif dan preemtif dalam rangka
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memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Polres

Sumbawa

Untuk membangun kepercayaan masyarakat kepada Instansi Kepolisian

khususnya Polres Sumbawa dapat diwujudkan melalui penegakan supremasi

hukum dengan meningkatkan penyelesaian kasus tindak pidanayang terjadi (Crime

Clearance) sesuai peraturan Perundang-Undangan danmenjunjung tinggi Hak

Asasi Manusia (HAM).

Polres Sumbawa telah membuat Perjanjian KinerjaTahun 2018, kegiatan

yang disusun dalam Perjanjian Kinerja adalah kegiatan yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi Satker Polres Sumbawa, Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak

ukur evaluasi kinerja pada akhir Tahun 2018. Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa

Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2018

1 Terwujudnya
peningkatan
pelayanan prima
kepolisian

1. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan polri.

60%

2. Prosentase pengaduan/  komplen masyarakat
yang ditindak lanjuti

75%

2 Terwujudnya situasi
dan kondisi
yang kondusif
sehingga menurun-
nya gangguan
kamtibmas

1. Prosentase potensi ambang gangguan tidak
menjadi gangguan nyata.

20%

2.   Prosentase  penurunan daerah rawan
gangguan kamtibmas.

20%

3. Prosentase penurunan unjuk rasa yang anarkis 30%

4. Prosentase penurunan terjadi-nya tindak
pidana

60%

5. Prosentase penyampaian SP2HP yang tepat
waktu.

85%

6. Prosentase penurunan pelang-garan lalulintas
yang dapat menimulkan laka lantas

15%

7. Prosentase penurunan angka kematian korban
laka lantas

15%

8. Prosentase penurunan laka lantas 15%
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9. Prosentase penurunan gangguan keamanan
pada jalur aktivitas transportasi laut

15%

3 Terwujudnya aparatur
Polres Sumbawa yang
bersih dan bebas dari
KKN

Prosentase penurunan pelanggar-an,
pelanggaran  disiplin dan etika profesi yang
dilakukan oleh personel Polri dan PNS.

4%

BAB III.....
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Birokrasi Polri Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis

perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi

pemerintah da pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan

Instansi Pemerintah, Polri telah menetapkan Keputusan Kapolri Nomor 18 Tahun

2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Polri, maka Polres Sumbawa telah menyusun indikator kinerja utama

yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh. Indikator

kinerja utama ini menggambarkan tugas pokok dan fungsi serta peran organisasi

Polres Sumbawa. Dalam satu organisasi terdapat banyak indikator atau ukuran

yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan sebuah kinerja.Oleh

sebab itu sebagai langkah yang rasional cukup dilaporkan beberapa indikator

kinerja yang paling utama sebagai kriteria mengukur keberhasilan kinerja suatu

organisasi.Indikator tersebut dinamakan Kinerja Utama (Key Performance

Indicators).Melalui Indikator Kinerja Utama tergambarproporsionalitas dan

akuntabilitas mengenai  keberhasilan suatu organisasi sesuai tugas pokok fungsi

serta peran yang diembannya. Indikator Kinerja Utama yang dirumuskan ini

diharapkan dapat memberikan gambaran kepada berbagai pihak yang

berkepentingan tentang hasil yang teah dicapai.

Tabel 1……….
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Tabel 1
Tabel Pengukuran Kinerja

No SasaranStrategis Indikator Kinerja Utama Target
( % )

Realisasi Capaian Kinerja (
% )

Capaian
Persasaran

1 Terwujudnya
peningkatan
pelayanan prima
kepolisian

1. Prosentase penurunan
pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan polri.

60 % 60 % 100 %

100 %
2. Prosentase pengaduan/

komplen masyarakat yang
ditindak lanjuti

75% 75 % 100 %

2 Terwujudnya situasi
dan kondisi
yang kondusif
sehingga menurun-
nya gangguan
kamtibmas

1. Prosentase potensi ambang
gangguan tidak menjadi
gangguan nyata.

20% 20 % 100 % 100 %

2.   Prosentase  penurunan daerah
rawan gangguan kamtibmas.

20% 20 % 100 %

3. Prosentase penurunan unjuk
rasa yang anarkis

30% 30 % 100 %

4. Prosentase penurunan terjadi-
nya tindak pidanan

60% 60 % 100 %

5. Prosentase penyampaian
SP2HP yang tepat waktu.

85% 85 % 100 %

6. Prosentase penurunan
pelang-garan lalulintas yang
dapat menimulkan laka lantas

15% 15 % 100 %

7. Prosentase penurunan angka
kematian korban laka lantas

15% 15 % 100 %

8. Prosentase penurunan laka
lantas

15% 15 % 100 %

9. Prosentase penurunan
gangguan keamanan pada
jalur aktivitas transportasi laut

15% 15 % 100 %

3 Terwujudnya
aparatur Polres
Sumbawa yang
bersih dan bebas
dari KKN

Prosentase penurunan pelanggar-
an, pelanggaran  disiplin dan etika
profesi yang dilakukan oleh
personel Polri dan PNS.

4% 4 % 100 % 100 %

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa T.A. 2018 yang telah

ditetapkan pada Tahun 2018 bahwa Polres Sumbawa memiliki3 Sasaran Strategis

yang harus dicapai guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Polres Sumbawa

sebagai bagian dari system pemerintahan negara yang berkewajiban

melaksanakan pelaporan akuntabilitas instansi pemerintah untuk mengetahui

pencapaian visi, misi dan tujuan, sasaran organisasi Polres Sumbawa.
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jmlh pengaduan Penyelesaian

Sebagaimana tertuang dalam analisa dan penjabaran Indikator Kinerja Utama

Polres Sumbawa.

1. SASARAN STRATEGI I
Terwujudnya peningkatan pelayanan prima Kepolisian

a. Prosentase penurunan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan
Polri

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

a. Prosentase penurunan
pengaduan masyarakat
terhadap pelayanan Polri.

% 60 % 100 % 167 %

Tabel 3
Data Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polri

No penurunan pengaduan
masyarakat terhadap
pelayanan Polri

Jmlh
Pengaduan

Penyelesaian Capaian %

Jumlah 10 10 100%

Grafik1
Data Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Polri
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Dari uraian tabel 3 dan grafik 1 diatas pengaduan masyarakat terhadap
pelayanan Polri Tahun 2018 sebesar 10 jumlah pengaduan sedangkan di
diselesaiakn sebesar 10 pengaduan capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah selalu
melaksanakan pengawasan terhadap personil Polres sumbawa.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
pengaduan masayarakat terhadap pelayanan Polri khususnya di Polres
Sumbawa.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil
yang belum sesuai dengan DSPP.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi terkait untuk menekan
komplin masyarakat terhadap pelayanan Polri.

b. prosentase …..
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Jmlh Pengduan Penyelesaian

b. Prosentase pengaduan/komplain masyarakat yang ditindak lanjuti.

Tabel 4
Capaian Sasaran Strategis I Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

b. Prosentase
pengaduan/komplain
masyarakat yang ditindak
lanjuti.

% 60 % 100 % 167 %

Tabel 5
Data pengaduan/komplain masyarakat yang ditindak lanjuti

No Data pengaduan/komplin
masyarakat yang ditindak lanjuti

Jmlh
Pengaduan

Penyelesaia
n Capaian %

Jumlah 10 10 100%

Grafik2
Data pengaduan/komplain masyarakat yang ditindak lanjuti

Dari uraian tabel 5 dan grafik 2 diatas Data pengaduan/komplin masyarakat
yang ditindak lanjuti Tahun 2018 sebesar 10 jumlah pengaduan sedangkan
di diselesaiakn sebesar 10 pengaduan capaian kinerjanya sebesar 100 %.

Kegiatan…..
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Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah selalu
melaksanakan pengawasan terhadap personil Polres sumbawa.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
pengaduan masayarakat terhadap pelayanan Polri khususnya di Polres
Sumbawa.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil
yang belum sesuai dengan DSPP.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu berkoordinasi dengan fungsi-fungsi terkait untuk menekan
komplin masyarakat terhadap pelayanan Polri.

2. sasaran…..
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2. SASARAN STRATEGI II
“Terwujudnya situasi dan kondisi yang kondusif sehingga menurunnya
gangguan kamtibmas”
a. Prosentase potensi ambang gangguan tidak nyata menjadi gangguan

nyata

Table 6……….
Tabel 6

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian
a. Prosentase potensi ambang

gangguan tidak nyata menjadi
gangguan nyata

% 15 % 120 % 800 %

Tabel 7
Data potensi ambang gangguan tidak nyata menjadi gangguan nyata

No Datapotensi ambang
gangguan tidak nyata menjadi
gangguan nyata

2017 2018 Capaian %

Jumlah 5 6 120%

Grafik3
Data potensi ambang gangguan tidak nyata menjadi gangguan nyata
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Dari uraian tabel 7 dan grafik 3 diatas Datapotensi ambang gangguan tidak
nyata menjadi gangguan nyatadi wilayah hukum Polres sumbawa Tahun
2017 sebesar 5sedangkan di Tahun 2018 sebesar 6 jadi capaian
kinerjanya sebesar 120 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah
melakukandeteksi dini, peringatan dini dan cegah dini terhadap setiap
permasalahan yang terdi di masyarakat agar dapat mengelola ambang
gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah mengetahui secara dini
potensi gangguan dan ambang gangguan untuk dilakukan penggalangan
terhadap kelompok terkait sehingga tidak menjadi gangguan nyata.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil
yang belum sesuai dengan DSPP serta kurangnya kerjasama
masyarakatdengan Polri.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah meningkatkan giat deteksi terhadap Toga, toma dan Toda sehingga
dapat menciptakan situasi yang aman dan kondusif, disamping itu dalam
mengantisifasi gangguan senantiasa melaksanakan kerjasama dengan
fungsi lainya seperti fungsi Binmas memberikan penyuluhan, fungsi
Sabhara melaksanakan kegiatan patrol dialogis di daearah rawan
kamtibmas serta fungsi reskrim dalam menegakkan humum.

b. Prosentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas
Tabel 8

Indikator Kinerja Utama
Prosentase penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

b. Prosentase penurunan daerah
rawan gangguan kamtibmas

% 15 % 12 % 80 %

Tabel 9
Data penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas

No Data penurunan daerah
rawan gangguan kamtibmas

2017 2018 Capaian %

Jumlah 8 1 12 %

Grafik 4…..
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Grafik 4
Data penurunan daerah rawan gangguan kamtibmas

Dari uraian tabel 9 dan grafik 9 diatas Datapenurunan daerah rawan
gangguan kamtibmas Tahun 2017 sebesar 8sedangkan di Tahun 2018
sebesar 1 jadi capaian kinerjanya sebesar 12 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
patroli di daerah rawan kamtibmas.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
gangguan kamtibmas diwilayah Hukum Polres sumbawa.

Hambatan dalam pencapaian target adalah faktor kepedulian masyarakat
terhadap lingkunga masih rendah.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah optimalisasi bhabinkamtibmas dan penempatan kring serse oleh
jajaran fungsi reskrim serta penggalangan jaringan fungsi intelkam untuk
menekan terjadinya gangguan kamtibmas.

c. Prosentase penurunan unjuk rasa yang anarkis

Tabel 10
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

c. Prosentase penurunan unjuk
rasa yang anarkis.

% 30 % 0% 0 %

Tabel 11…..
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Tabel 11
Data penurunan unjuk rasa yang anarkis

No Data penurunan unjuk rasa
yang anarkis

2017 2018 Capaian %

Jumlah 0 0 0%

Grafik5
Data penurunan unjuk rasa yang anarkis

Dari uraian tabel 11 dan grafik 5 diatas Datapenurunan unjuk rasa yang
anarkis Tahun 2016 sebesar 0sedangkan di Tahun 2017 sebesar 0 jadi
capaian kinerjanya sebesar 0%.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
penggalangan terhadap Toga, Toma dan Toda agar setiap melaksanakan
kegiatan unjuk rasa selalu mematuhi peraturan perundang-undangan.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah selama 2 (dua) tahun
terakhir tidak ada unjuk rasa yang anarkis dikarenakan selalu melakukan
pendekatan terhadap Toga, Toma dan Toda.

Hambatan dalam pencapaian target adalah factor kepedulian masyarakat
yang masih rendah terhadap keamanan dan ketertiban.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah optimalisasi bhabinkamtibmas dan penempatan kring serse oleh
jajaran fungsi reskrim serta penggalangan jaringan fungsi intelkam untuk
menekan terjadinya unjuk rasa yang anarkis.

d. prosentase…..
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d. Prosentase penurunan terjadinya tindak pidana
Tabel 12

Indikator Kinerja Utama c.

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

d. Prosentase penurunan
terjadinya tindak pidana.

% 40 % 105% 262%

Tabel 13
Data penurunan terjadinya tindak pidana

No Data penurunan terjadinya
tindak pidana

2017 2018 Capaian %

Jumlah 1.237 1.294 105%

Grafik6
Data penurunan terjadinya tindak pidana

Dari uraian tabel 11 dan grafik 5 diatas Datapenurunan terjadinya tindak
pidana Tahun 2017 sebesar 1.237 sedangkan di Tahun 2018 sebesar
1.1294 jadi capaian kinerjanya sebesar 105 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah optimalisasi
bhabinkamtibmas dan penempatan kring serse oleh jajaran fungsi reskrim
serta penggalangan jaringan fungsi intelkam untuk menekan terjadinya
tindak pidana.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
tindak pidana.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah penyidik
yang masih terbatas dan kurangnya pelatihan-pelatihan khusus penyidik
sehingga berpengaruh dalam pengungkapan kasus.
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Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu berkoordinasi dengan unsur penegak hukum lainya hal ini
dimaksudkan agar pemberkasan kasus dapat diselesaikan secara cepat
dan tepat sehingga tersangka dan barang bukti dapat dilimpahkan.

e. Prosentase penyampaian SP2HP yang tepat waktu

Tabel 14
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

e. Prosentase penyampaian
SP2HP yang tepat waktu

% 80 % 62 % 77%

Tabel 15
Data penyampaian SP2HP yang tepat waktu

No Data penyampaian SP2HP
yang tepat waktu 2017 2018 Capaian %

Jumlah 708 437 62%
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Grafik7
Data penyampaian SP2HP yang tepat waktu

Dari uraian tabel 11 dan grafik 5 diatas Datapenyampaian SP2HP yang
tepat waktu Tahun 2017 sebesar 708sedangkan di Tahun 2018 sebesar
437 jadi capaian kinerjanya sebesar 62 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah mengoptimalkan
penyampaian SP2HP terhadap korban agar yang bersangkuatan tahu
seberapa jauh penanganan perkara yang dtangani oleh Polri.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah meningkatnya jumlah
penyampaian SP2HP terhadap saksi dan korban.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah penyidik
yang masih terbatas dan kurangnya pelatihan-pelatihan khusus penyidik
sehingga berpengaruh dalam pengungkapan kasus.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu berkoordinasi dengan unsur penegak hukum lainya hal ini
dimaksudkan agar pemberkasan kasus dapat diselesaikan secara cepat
dan tersangka dan barang bukti dapat dilimpahkan.

e. Prosentase penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat
menimbulkan laka lantas

Tabel 16
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

f. Prosentase penurunan
pelanggaran lalu lintas yang
dapat menimbulkan laka lantas

% 15 % 59% 393%
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Tabel 17
Data penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka

lantas

No Data penurunan
pelanggaran lalu lintas
yang dapat menimbulkan
laka lantas

2017 2018 Capaian %

1. Jumlah 576 341 59 %

Grafik8
Data penurunan pelanggaran lalu lintas yang dapat menimbulkan laka

lantas

Dari uraian tabel 17 dan grafik 8 diatas penurunan pelanggaran lalu lintas
yang dapat menimbulkan laka lantas Tahun 2017 sebesar 576 sedangkan
di Tahun 2018 sebesar 341 jadi capaian kinerjanya sebesar 59.20 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
pengaturan dan penjagaan pada lokasi rawan pelanggaran serta
melakukan operasi rutin untuk menekan terjadinya laka lantas.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
pelanggaran lalu lintas yang berpotensi laka lantas danrasa aman dan
tertibnya setiap kegiatan masyarakat dikarenakan Polri selalu ada
ditengah-tengah masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil lalu
lintas yang belum sesuai dengan DSPP serta kurangnya kesadaran
masyarakat dalam berlalu lintas.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar mengerti
dan paham aturan berlalu lintas.
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f. Prosentase penurunan angka kematian korban laka lantas
Tabel 18

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

g. Prosentase penurunan angka
kematian korban laka lantas.

% 15 % 118 % 786 %

Tabel 19
Data penurunan angka kematian korban laka lantas

No penurunan angka kematian
korban laka lantas

2017 2018 Capaian %

Jumlah 62 73 118 %

Grafik9
Data penurunan angka kematian korban laka lantas
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Dari uraian tabel 19 dan grafik 9 diatas penurunan angka kematian korban
laka lantasTahun 2017 sebesar 62sedangkan di Tahun 2018 sebesar 73
jadi capaian kinerjanya sebesar 118 %.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
pengaturan dan penjagaan pada lokasi rawan pelanggaran serta
melakukan operasi rutin untuk menekan terjadinya laka lantas, memasang
spanduk tentang himbauan tertib berlalu lintas.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah naiknya angka
kematian korban laka lantas di tahun 2018 disebabkan oleh minimnya
kesadaran masyarakat sumbawa dalam berlalu lintas.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil lalu
lintas yang belum sesuai dengan DSPP serta kurangnya kesadaran
masyarakat dalam berlalu lintas.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar mengerti
dan paham aturan berlalu lintas untuk menekan terjadinya laka lantas.

h.prosentase………
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g. Prosentase penurunan laka lantas

Tabel 20
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

h. Prosentase penurunan laka
lantas.

% 15 % 120 % 800%

Tabel 21
Data penurunan laka lantas

No Data penurunan laka
lantas

2017 2018 Capaian %

Jumlah 162 195 120%

Grafik10
Data penurunan laka lantas

Dari uraian tabel 21 dan grafik 10 diatas penurunan laka lantasTahun 2017
sebesar 162sedangkan di Tahun 2018 sebesar 195 jadi capaian kinerjanya
sebesar 120%.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
pengaturan dan penjagaan pada lokasi rawan pelanggaran serta
melakukan operasi rutin untuk menekan terjadinya laka lantas, memasang
spanduk tentang himbauan tertib berlalu lintas.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
pelanggaran lalu lintas yang berpotensi laka lantas danrasa aman dan



Laporan Kinerja Instansi PemerintahPolres Sumbawa 2018

tertibnya setiap kegiatan masyarakat dikarenakan Polri selalu ada
ditengah-tengah masyarakat.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil lalu
lintas yang belum sesuai dengan DSPP serta kurangnya kesadaran
masyarakat dalam berlalu lintas.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu memberikan penyuluhan ke sekolah-sekolah agar mengerti
dan paham aturan berlalu lintas untuk menekan terjadinya laka lantas.

h. Prosentase penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas
transportasi laut

Tabel 22
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

i. Prosentase penurunan
gangguan keamanan pada jalur
aktivitas transportasi laut.

% 15 % 0 % 0 %

Tabel 23
Data penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas transportasi

laut

No penurunan gangguan
keamanan pada jalur
aktivitas transportasi laut

2017 2018 Capaian %

Jumlah 0 0 0%
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Grafik11
Data penurunan gangguan keamanan pada jalur aktivitas transportasi

laut

Dari uraian tabel 23 dan grafik 11 diatas penurunan gangguan keamanan
pada jalur aktivitas transportasi lautTahun 2017 sebesar 0 sedangkan di
Tahun 2018 sebesar 0 jadi capaian kinerjanya sebesar 0%.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
patroli rutin diperairan wilayah hukum Polres sumbawa dan memberikan
penyuluhan kepada para nelayan agar selalu waspada dalam beraktivitas
dilaut.

Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
gangguan keamanan pada jalur aktivitas transportasi laut.

Hambatan dalam pencapaian target adalah kurangnya jumlah personil
yang belum sesuai dengan DSPP dan masih kurangnya dukungan
anggaran.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah selalu memberikan penyuluhan kepada masyrakatatdan
berkoordinasi ke satuan atas untuk menambah jumlah personil.

3. SASARAN STRATEGI III
“Terwujudnya aparatur Polres Sumbawa yang bersih dan bebas dari
KKN.”
a. Prosentase penurunan pelanggaran, pelanggaran disiplin dan etika

profesi yang dilakukan oleh personil Polri dan PNS.

Table 24…..
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Tabel 24
Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian

a. Prosentase penurunan
pelanggaran, pelanggaran
disiplin dan etika profesi yang
dilakukan oleh personil Polri
dan PNS.

% 4 % 4% 100%

Tabel 25
Data penurunan pelanggaran, pelanggaran disiplin dan etika profesi

yang dilakukan oleh personil Polri dan PNS.

No penurunan pelanggaran,
pelanggaran disiplin dan
etika profesi yangdilakukan
oleh personil Polri dan PNS

2017 2018 Capaian %

Jumlah 32 60 187%

Grafik12
Data penurunan pelanggaran, pelanggaran disiplin dan etika profesi

yang dilakukan oleh personil Polri dan PNS.

Dari uraian tabel 25 dan grafik 12 diatas penurunan pelanggaran,
pelanggaran disiplin dan etika profesi yang dilakukan oleh personil Polri
dan PNSTahun 2017 sebesar 32sedangkan di Tahun 2018 sebesar 60 jadi
capaian kinerjanya sebesar 187%.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target adalah melaksanakan
pengawasan dan pembinaan terhadap personil dan PNS Polres Sumbawa.
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Hasil yang dicapaidalam pencapaian target adalah menurunnya angka
pelanggaran yang dilakukan oleh personil dan PNS Polres Sumbawa.

Hambatan dalam pencapaian target adalah masih terdapat kurangnya
jumlah personil lalu lintas yang belum sesuai dengan DSPP.

Cara yang dilakukan untuk mengatasi hambatandalam pencapaian target
adalah melakukan pengawasan dan memberika hukuman bagi personil
yang melakukan pelanggaran baik berupa siding disiplin maupun hukuman
fisik.

B. REALISASI ANGGARAN
Tabel 28

Realisasi Anggaran Per Program T.A. 2018

KODE
RUPIAH MURNI /
KEAMANAN DAN
KETERTIBAN

PAGU (Rp) REVISI (Rp) REALISASI
(Rp) % SISA (Rp) %

1 2 3 4 5 6 7 8

060.01.01

Program dukungan
manajemen dan
pelaksanaan
Tugas Teknis
lainnya Polri

47.922.924.000 47.922.924.000 52.081.966.173 108.68 %
(

4.159.042.173
)

- 8.68%

060.01.02

Program
peningkatan
sarana dan
prasarana Aparatur
Polri

7.721.194.000 7.721.194.000 7.720.542.560 100 % 651.440 0.01%

060.01.03

Program
pengawasan dan
peningkatan
Akuntabilitas
Aparatur Polri

73.536.000 73.536.000 73.536.000 100 % - -
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060.01.07

Program
pengembangan
Strategi keamanan
dan ketertiban

1.542.557.000 1.542.557.000 1.542.557.000 100 % - -

060.01.09
Program
Pemberdayaan
potensi keamanan

4.501.599.000 4.501.599.000 4.500.279.000 100 % 1.320.000 0.03 %

060.01.10

Program
pemeliharaan
keamanan dan
ketertiban
masyarakat

7.372.796.000 7.372.796.000 7.372.796.000 100 % 1.928.000 0.03 %

060.01.11

Program
penyelidikan dan
penyidikan tindak
pidana

2.741.445.000 2.741.445.000 2.701.953.955 99 % 39.491.045 1.44 %

JUMLAH

 Kendala yang berkaitan dengan penyerapan anggaran Polres Sumbawa TA.

2018 yaitu:

a. Pada program 1 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis

lainnya Polri terjadi pagu Minus Sebesar Rp. 4.159.042.173,-

b. Pada program 2 Peningkatan sarana dan prasaranan aparatur Polri dengan

pagu anggaran sebesar Rp. 7.721.194.000,- realisasi sebesar Rp.

7.720.542.560,- sisa anggaran sebesar Rp. 651.440,- dikarenakan sisa

kontrak;

c. Pada program 5 Pembinaan potensi keamanan dengan pagu anggaran

sebesar Rp. 4.501.599.000,- realisasi sebesar Rp. 4.500.279.000,- sisa

anggaran sebesar Rp. 1.320.000,- dikarenakan sisa kontrak pada kegiatan

pengadaan souvenir;

d. Pada program 6 Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat

dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.372.796.000,- realisasi sebesar Rp.

7.370.868.000.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 1.928.000,- dikarenakan

sisa kontrak pada pengadaan ULP Non Organik Polres;

e. Pada program 7 Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan pagu

anggaran sebesar Rp. 2.741.445.000,- realisasi sebesar Rp.

2.701.953.955.000,- sisa anggaran sebesar Rp. 39.491.045,- dikarenakan

sisa kontrak pada pengadaan makan tahanan.

f.

 Upaya dalam penanganan kendala sebagai berikut:

a. Memberikan arahan dalam bentuk surat telegram kepada Satker jajaran

Polres Sumbawa dimulai dari awal Tahun anggaran (Direktif Kapolri tentang

pelaksanaan anggaran di lingkungan Polres SumbawaT.A. 2018) sampai
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dengan menjelang akhir Tahun Anggaran (langkah-langkah akhir Tahun

Anggaran 2019);

b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi anggaran baik di satuan Fungsi

maupun di Polsek jajaran Polres Sumbawa.

BAB IV…..
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BAB  IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan Polres Sumbawa tahun 2018 telah dilaksanakan sesuai

Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditentukan, meskipun dalam

pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, hambatan maupun kendala, adapun

simpulan dari pelaksanaan tersebut antara lain:

a. 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 ditandai dengan tercapainya prosentase pencapaiannya

sesuai dengan target yang ditentukan, walaupun masih ada beberapa hasil

capaian dibawah target yang telah ditetapkan;

b. Dari penjelasan Capaian Kinerja pada Polres Sumbawa ini dapat disimpulkan

bahwa hasil Kinerja Polres Sumbawa dari 3 Sasaran Strategis Kinerja yang

tertuang dalam Perjanjian Kinerja Polres Sumbawa Tahun Anggaran 2018

dengan kriteria adanya peningkatan capaian pada salah satu indikator kinerja

dan penurunan capaian pada salah satu indicator kinerja yaitu:

a. Peningkatan capaian kinerja yang dinilai meningkat terjadi kepada

indikator kinerja utama Polres Sumbawa tentang prosentase

komunitas/kelompok masyarakat yang sadar dan peduli keamanan, hal

ini karena wilayah hukum Polres Sumbawa merupakan daerah pariwisata

setelah Lombok yang sering dikunjungi oleh tamu-tamu baik dari dalam

negeri maupun dari luar negeri dan Sumbawa juga mempunyai adat

istiadat yang cukup unik, hal ini menjadi perhatian bersama antara Polri

dan komunitas masyarakat untuk melaksanakan pengamanan untuk

menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat terutama bagi

pengguna jalan raya sehingga terciptanya keamanan dan ketertiban

masyarakat;

b. Capaian kinerja yang dinilai menurun tingkat keberhasilannnya terdapat

pada Indikator Kinerja Polres Sumbawa tentang prosentase penyelesaian

tindak pidana konvensional, hal ini karena meningkatnya jumlah

penganggungan serta kurangnya lapangan pekerjaan dan
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semakin tingginya perekonomian di wilayah Sumbawa serta masih

rendahnya pendidikan para penyidik sehingga penyelesaian tindak

pidana konvensional tidak mencapai target yang sudah ditargetkan dalam

perjanjian kinerja Tahun 2018.

B. Langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya
Dari simpulan tersebut di atas, dapat diartikan bahwa capaian kinerja Polres

Sumbawa secara umum sudah sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan,

namun untuk meningkatkan capaian kinerja Polres Sumbawa pada masa yang akan

datang, sebagai pertangung jawaban akuntabilitas kinerja organisasi, maka Polres

Sumbawa akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sehingga indikator

kinerjanya harus menyesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia, agar

dalam pengalokasian anggaran mempedomani sasaran strategis yang telah

ditetapkan oleh masing-masing Satuan Kerja sehingga dalam penyusunan

LKIP akan mempermudah pengukuran kinerja;

2. Melaksanakan program pemerintah arah kebijakan dan strategi nasional

diantaranya prioritas sub bidang keamanan 2015-2019, 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;

c. Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap segenap

warga Negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; dan
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Polres Sumbawa TA.2018

disusun untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Pimpinan guna

menentukan kebijakan dan kiranya dapat digunakan sebagai bahan introspeksi untuk

pelaksanaan tugas dalam Rencana Kerja TA. 2019, dalam penyusunan laporan ini

disadari belum sempurna dan dapat menyajikan prinsip transparansi serta akuntabilitas

sebagaimana yang diharapkan, namun demikian setidaknya masyarakat dan berbagai

pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan

tupoksi yang telah dilakukan oleh Polres Sumbawa selama satu tahun dan pada tahun

mendatang Polres Sumbawa akan berupaya untuk lebih menyempurnakan laporan ini

agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita inginkan bersama.

Sumbawa Besar, 19 Januari 2019
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA

TUNGGUL SINATRIO. S.IK. MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010860
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DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

RESOR SUMBAWA

SURAT PERINTAH
Nomor : SPRIN/ /I/2019

Menimbag : 1. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kepolisian Resor Sumbawa
Tahun 2018, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Pemerintah.

2. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 24 Juni 2015 Tentang
Perubahan atas Perkap Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penyususnan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kepolisian
Negara Republik Indonesia.

3. Surat Kapolda NTB Nomor : B/7458/XII/REN.4.1.6/2018 tanggal 26
Desember 2018 perihal penyampaian laporan kinerja instansi pemerintah
Tahun 2018.

DIPERINTAHKAN :

Kepada : NAMA, PANGKAT DAN JABATANNYA TERCANTUM DALAM LAMPIRAN
SURAT PERINTAH INI.

Untuk : 1. Di samping tugas pokok dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan
tugas sebagai tim Kelompok Kerja ( Pokja ) Penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah ( LKIP ) Kepolisian Resor Sumbawa Tahun 2018.

2. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa
tanggung jawab.

3. Surat perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Selesai.

Ditetapkan di : Sumbawa Besar
Pada tanggal : Januari 2019

KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA

Tembusan : TUNGGUL SINATRIO. S.IK. MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010860

1. Kapolda NTB.
2. Irwasda Polda NTB.
3. Karo Rena Polda NTB.
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TANGGAL : JANUARI 2019

DAFTAR TIM POKJA PENYUSUNAN LKIP POLRES SUMBAWA TAHUN 2018

NO NAMA PANGKAT
JABATAN

STRUKTURAL TIM POKJA
1 2 3 4 5

1. TUNGGUL SINATRIO. S.IK.
MH AKBP KAPOLRES PENANGGUNG

JAWAB
2. AHMAD MANSUR, S.Ag KOMPOL WAKAPOLRES KETUA
3. IBRAHIM KOMPOL KABAG REN WAKIL KETUA
4. SUNARYA IPTU KASUBAG PROGAR SEKRETARIS
5. BURHANUDIN AKP KABAG OPS NARASUMBER
6. AKHMAD LUHFAN KOMPOL KABAG SUMDA NARASUMBER

7. JOKO RAHMAT SANTOSO
GATOT AKP KASAT BINMAS NARASUMBER

8. MULYADI, SH IPTU KASAT SABHARA NARASUMBER
9. YUNUS LOBAR S.MIHARJA AKP KASAT INTELKAM NARASUMBER

10. ZAKY MAGHFUR, S.IK AKP KASAT RESKRIM NARASUMBER

11. BOWO TRI
HANDOKO,SE.S.IK AKP KASAT LANTAS NARASUMBER

12. DIDIK SETYANTO IPDA KASAT TAHTI NARASUMBER
13. LALU PUNIA ASMARA IPTU KASAT POLAIR NARASUMBER
14. FAISAL AFRIHADI, SH IPTU KASAT NARKOBA NARASUMBER
15. NURWAKIT IPDA KA SPKT NARASUMBER
16. BUHARI TAMAL IPTU KASI PROPAM NARASUMBER
17. I MADE SUMENDRA AIPTU KASI KEU NARASUMBER
18. YUDIANTO AIPTU KASI TI NARASUMBER
19. NURDIN KOMPOL KAPOLSEK ALAS NARASUMBER

20. I KOMANG OKA IPTU KAPOLSEK ALAS
BARAT NARASUMBER

21. HURFAN IPTU KAPOLSEK UTAN NARASUMBER

22. I MADE GAMA IPTU KAPOLSEK BATU
LANTEH NARASUMBER

23. SATRIO AKP KAPOLSEK MOYO
HILIR NARASUMBER

24. I MADE SURANA IPTU KAPOLSEK MOYO
HULU NARASUMBER

25. MARJAN AKP KAPOLSEK ROPANG NARASUMBER
26. MATIAS WAYAN APELABI AKP KAPOLSEK LUNYUK NARASUMBER
27. SARJAN IPTU KAPOLSEK LAPE NARASUMBER

28. ABDUL SANI AKP KAPOLSEK
PLAMPANG NARASUMBER
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1 2 3 4 5

29. I
GUSTI MADE SUARDIKA IPTU KAPOLSEK EMPANG NARASUMBER

30. SUMARDI IPTU KAPOLSEK PERS.
LABANGKA NARASUMBER

31. WAYAN SADA SUITRA, SH IPDA KAPOLSEK PERS.
RHEE NARASUMBER

32. AWALUDIN IPTU KAPOLSEK PERS.
BUER NARASUMBER

33. I KETUT PUJA IPDA PAUR MIN BAG REN ANGGOTA
34. GUSTI NYOMAN SADA BRIPKA PS. PAUR DALGAR ANGGOTA

35. I GUSTI AGUNG NYOMAN
SAMIARTHA BRIGADIR BA MIN REN ANGGOTA

36. SARAL JAWAHARU BRIPTU BA MIN REN ANGGOTA
37. LALU DIDI SUTARMAN BRIPDA BA MIN REN ANGGOTA

Sumbawa Besar, Januari 2019
KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA

TUNGGUL SINATRIO. S.IK. MH
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76010860
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