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I. PENDAHULUAN 
 

A. Dasar 
 

1. UU RI NO. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
 
2. Renja Dit Intelkam Polda NTB tahun 2016; 
 
3. Surat pengesahan Daftar Isian pelaksanaan anggaran petikan Direktorat 

Intelkam Tahun 2016, nomor: SP DIPA-060.01.2.644789/2016 tanggal 7 
Desember 2015; 

 
4. Nota Dinas Ka Subbagrenmin Dit Intelkam Polda NTB  Nomor : B/ND- 08/ I /2016 

/Dit Intelkam tanggal 4 Januari  2016 perihal undangan Sosialisasi DIPA, RKA-
KL, TOR dan RAB T.A. 2016. 

 
B. Maksud dan Tujuan 
 

1. Maksud 
 

Laporan hasil pelaksanaan Sosialisasi DIPA, RKA – KL, TOR dan RAB T.A. 
2016 Satker Dit Intelkam Polda NTB ini disusun dengan maksud untuk 
memberikan gambaran kepada pimpinan khususnya tentang pelaksanaan 
kegiatan sosialisasi hasil yang dicapai dan hambatan pelaksanaan kegiatan. 

 
2. Tujuan 
 

Tujuan Sosialisasi DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 2016  Dit Intelkam Polda 
NTB adalah untuk dapat dipahami, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan 
dalam pelaksanaan tugas di unit kerja masing – masing. 

 
C. Ruang Lingkup 
 

Laporan ini disusun terbatas pada aspek – aspek mekanisme pelaksanaan sosialisasi 
DIPA, RKA – KL, TOR dan RAB T.A. 2016 Dit Intelkam Polda NTB, dengan 
menggunakan tata urut sebagai berikut : 
 
I. PENDAHULUAN 
II. PELAKSANAAN 
III. HASIL YANG DICAPAI 
IV. DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
VI. PENUTUP 



 
 

 
 

 
II. PELAKSANAAN 
 
 

A. Waktu dan Tempat 
 

Sosialisasi DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 2016 Dit Intelkam Polda NTB, 
dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2015 pukul 09.00 Wita s/d 12.00 
wita, bertempat di Ruang Lobi Dit Intelkam Polda NTB. 

 
 

B.  Peserta 
 
Peserta Sosialisasi DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 2016  Dit Intelkam Polda 
NTB sebanyak 70 ( Tujuh  Puluh ) orang terdiri seluruh Pejabat dan Anggota 
Direktorat Intelkam Polda NTB. 

 
 
C. Jalannya Kegiatan sosialisasi sebagai berikut :  

 
1. Pada pukul 08.00 wita peserta sosialisasi memasuki ruangan Lobi Direktorat 

Intelkam Polda NTB dan melakukan registrasi kepesertaan. 
 

2. Pada pukul 08.45 Dir Intelkam dan wadir Intelkam Polda NTB memasuki ruangan 
acara sosialisai. 

 
3. Pada Pukul 08.45 acara Sosialisasi DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 2016  Dit 

Intelkam Polda NTB dimulai dengan susunan acara :  
 

a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
 

b. Pembukaan dan Arahan Dir Intelkam Polda NTB . 
 

Sosialisasi DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 2016  Dit Intelkam Polda NTB 
dibuka oleh Dir Intelkam Polda NTB  KOMBES POL Drs. BAMBANG PRIYO 
ANDOGO  pukul 09.00 wita. Adapun sambutan dan arahan Dir Intelkam  
intinya sebagai berikut :  
 

1) Mengucapkan salam dan selamat serta bersyukur kita semua bisa hadir 
dalam rapat dalam rangka sosialisasi DIPA dan bersyukur atas 
kenikmatan yang diberi oleh tuhan kita bisa berkumpul pada kesempatan 
dan kesehatan yang diberi oleh tuhan yang tidak bisa dibeli. 
 

2) Mengawali tahun 2016 sudah pasti semua orang memiliki berbagai 
keinginan dan harapan, kita yakin harapan dan keinginan ditahun 2016 ini 
lebih baik dari tahun sebelumnya dari segala aspek,  kalau keinginan kita 
posisi tahun 2016 sama dengan 2015 kita rugi karena tidak ada progres 
dan kemajuan dalam pekerjaan kita begitu juga bila keinginan kita ditahun 
2016 lebih jelek dari tahun 2015 itu berarti orang tidak mau bekerja dan 
berkarya seperti halnya orang mati. 

 



 
 

 
 

3) Dir Intelkam Polda NTB mengharap pada tahun 2016 kinerja Direktorat 
Intelkam meningkat sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat / 
Negara itu dikarenakan tuntutan negara dan masyarakat tidak gratis telah 
teralokasi anggaran, anggaran yang kita peroleh pada tauhun 2016 sangat 
cukup dan berlebihan sehingga dibeberapa kegiatan perlu dilakukan 
efisiensi namun harus berdasarkan azas kepatutan  sehingga 
penggunaannya  anggaran tepat guna untuk menunjang pelaksanaan 
tugas dan pencapain kinerja Direktorat Intelkam pada tahun 2016. 

 
4) Dir Intelkam Polda NTB menyampaikan pada tahun 2016 hampir semua 

kegiatan telah didukung anggaran dan mengharapkan agar anggaran yang 
telah disediakan dimamfaatkan secara baik dan jangan berpatokan pada 
jumlah kegiatan yang ada didipa usahakan penggunaan anggaran 
seminimal mungkin sehingga pelaksanaan kegiatan bisa kita lakukan 
sebanyak - banyaknya.  

 
5) Para hadirin perlu kiranya memperhatikan anggaran yang tersedia / 

diterima harus sepadan dengan kwalitas pekerjaan yang kita hasilkan dan 
mengajak untuk melakukan evalauasi dan koreksi diri terhadap kinerja 
yang kita lakukan, bila dirasakan masih kurang diharap untuk berjuang 
meningkatkan diri sehingga kwalitas produk yang dihasilkan sepadan 
dengan anggaran yang diterima. 

 
6) Mengharap kepada para kasubdit dan kanit dan panitinya agar melakukan 

pengawasan terhadap seluruh anggotanya baik dalam pelaksanaan tugas 
serta berbagai produk yang dihasilkan sehingga produk yang dihasilkan 
dapat bermamfaat bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. 

 
7) Sesuai dengan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan tugas setelah  

penyerahan dipa yang diserahkan agar segera membuat rencana kegiatan 
sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2016. 

 
8) Dir Intelkam Polda NTB menyatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk 

memberikan pencerahan kepada seluruh personil Direktorat Intelkam 
polda NTB, sehingga setelah selesai acara ini semua personil harus 
mengetahui besaran anggaran  dengan maksud untuk transparansi 
anggaran yang tersedia untuk menghindari praktak KKN dan tidak ada lagi 
anggaran yang ditutup - tutupi dengan maksud seluruh personel yang 
melaksanakan tugas sudah mengetahui berapa anggaran yang 
dialokasikan untuk pelaksanaan tugas tersebut. 
 

c. Pukul 09.30 wita kegiatan dilanjutkan paparan Kasubbag Renmin Dit Intelkam 
Polda NTB  An. KOMPOL AULIA NURLIZA WIJAYA,Amd yang menyampaikan 
DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 2016 Dit Intelkam Polda NTB  (Paparan 
terlampir).   



 
 

 
 

d. Pukul 10.20 wita kegiatan dilanjutkan paparan Kaurkeu Subbag Renmin Dit 
Intelkam Polda NTB  An. AIPTU I MADE BAGIARTHA   yang menyampaikan 
permasalahan prosedur serta hal - hal berkaitan dengan pertanggung jawaban 
keuangan (Paparan terlampir).   
 

e. Pukul 10.45 Wita kegiatan dilanjutkan dengan Tanya Jawab  oleh peserta 
Sosialisasi yang dipimpin oleh Dir Intelkam Polda NTB , jalannya tanya jawab 
sebagai berikut :  

 

NO SUMBER MATERI URAIAN MATERI KET 
1 2 3 4 5 
1 Kasubdit II Pertanyaan Menanyakan perbedaan  kegiatan 

STO dan MTO yang terdapat dalam 
pelaksanaan TOR dan bagaimana 
mekanisme pelaporan keuangan. 
 

 

2 Kaurkeu Jawaban Anggara yang tersedia dalam Dipa dan 
TOR ada menyebutkan STO 
digunakan untuk perwabku Laporan 
Informasi / Pulbaket   tidak ada misi 
(Tidak perlu adanya Sprint penugasan, 
UUK, RENGAS, dll )   dan MTO 
dilakukan untuk deteksi / penyelidikan 
yang ada misi khusus sesuai dengan 
mekanisme pelaksanaan tugas (Sprint, 
UUK, Rengas, dll). 
 

 

3 Dir Intelkam Arahan 1. Untuk STO dan MTO sudah tidak 
digunakan dalam kegiatan inteliejn 
dan telah digantikan dengan 
bahasa Pulbaket dan Deteksi 
mungkin dari segi bahasa perlu 
dilakukan perubahan terhadap 
TOR. 
 

2. Terkait kegiatan Pulbaket 
mengharap kepada seluruh anggota 
agar membuat produk (LI) yang 
sedang berkembang dan 
mengharap agar kwalitas produk 
yang disajikan bisa memberikan 
masukan kepada pimpinan jangan 
sekedar mencari penghasilan / 
honor untuk menghabiskan 
anggaran. 

 

  



 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 
    

3. Dalam kegiatan penggalangan perlu 
dicermati agar proses sasaran 
penggalangan lebih selektif dan 
berpariasi ini dilakukan untuk 
menghindari pemamfaatan data / 
info yang telah dimiliki dijadikan 
laporan dalam bahasa lain jangan 
sampai sasaran penugasan secara 
berulang - ulang. 
 

4. Mengharap setiap personil dalam 
penugasan agar bisa saling 
mewarnai sehingga hasil yang 
dicapai dalam penugasan 
maksimal. 

 

4 Kaur Keu Pertanyaan Alokasi anggaran Program IV Quik 
Wins dalam satu paket dan 
didalamnya ada anggaran  Mou 
mungkin agar kita mengetahui 
kejelasan dipergunakan untuk apa 
saja satu paket tersebut bisa kembali 
kita jelaskan sehingga mendapatkan 
kejelasan alokasi anggaran untuk 
Program IV tersebut. 

 

5 Dir Intelkam Arahan 1. Dalam program Quik wins 
penggunaan anggaran dan personil 
bisa memamfaatkan personil dari 
Subdit lain. 
 

2. Terkait alokasi anggaran dan 
pemamfaatan anggaran 
dipergunakan untuk menjawab 
daripada ren kasi Quik wins lebih 
lanjut akan dijelaskan oleh 
Kasubbag Renmin. 

 

6 Kasi yanmin Pertanyaan 1. Menanyakan laporan Intelijen 
bagaimana bentuknya dan 
dipergunakan untuk apa saja. 

 

  



 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 
7 Dir Intelkam Arahan 1. Agar Kasubbag renmin memberikan 

arahan terkait produk Intelijen 
kembali dan sebarkan produk 
intelijen tersebut ke Subsatker. 
 

2. Sepengatahuan saya laporan 
Intelijen itu dipergunakan untuk 
kepentingan projustitia lebih lanjut 
lihat buku tentang produk-produk 
intelejen lebih lanjut. 

 

8 Ps. Pamin 
urmin 
Subbag 
Renmin 

Jawaban 1. Berterimakasih atas kesempatan 
yang diberikan untuk menjelaskan 
terkait alokasi anggaran Quik wins 
Program IV. 
 

2. Direktorat Intelkam ditahun 2015 
dan tahun 2016 melaksanakan 4 
(empat) Program Quik Wins yaitu 
program I, II, III, IV dan VIII, pada 
tahun 2015 pelaksanaan program 
quik wins menggunakan alokasi 
anggaran rutin dan belum dibiayai 
dan tersirat biaya kusus Quik Wins 
dan pada tahun 2016 sudah 
dibiayai dan tercantum di RKA-KL. 
 

3. Dari Empat Program yang 
dilaksanakan Cuma 3 (tiga) 
program yang terbiayai oleh 
Negara yaitu Program I, II, dan IV 
ini disebabkan program pada 
program I, II, dan IV Polda NTB 
merupakan polda prioritas 
sedangkan untuk program III dan 
VIII Polda NTB merupakan polda 
Imbangan. 
 

4. Untuk Alokasi anggaran pada 
program I dan II penggunaan 
anggaran sudah jelas tercantum 
dalam  kertas  kerja  sehingga mau  

 

  



 
 

 
 

 
1 2 3 4 5 
   ndak mau harus dilaksanakan 

seperti itu dan alokasi anggaran 
sudah sesuai dengan apa yang 
menjadi renaksi pelaksanaan quik 
wins. 
 

5. Terkait alokasi anggaran Program 
IV dibuat dalam bentuk satu paket 
sehingga anggaran yang tersedia 
digunakan sebesar - besarnya 
untuk membiayai quik wins 
program IV dilarang keras 
digunakan untuk membiayai hal - 
hal yang lain selain program IV 
Quik Wins. 
 

6. Terkait alokasi anggaran Program 
IV itu merupakan anggaaran paket 
sehingga pemamfaatannya 
disesuaikan dengan TOR dan RAB 
yang telah disusun. 
 

 

 Dir Intelkam Penekanan 1. Agar segera membuat Rengiat 
untuk dijadikan acuan dalam 
pelaksanaan tugas. 
 

2. Pelaksanaan tugas harus mengalir 
dari Kegiatan tahunan menjadi 
bulanan dan mingguan  

 
3. Kaur Keu agar membuat produk 

terkait anggaran dibingkai pigura 
kemudian diletakkan ditempel di 
lokasi terlihat supaya bisa dilihat 
untuk keterbukaan anggaran. 

 
4. Kepada para Kasubsatker 

membuatkan juga bener untuk 
memberikan pemahaman dan 
sosialisasi sehingga penggunaan 
anggaran sudah jelas. 

 

 



 
 

 
 

f. Menyanyikan Lagu Padamu Negeri. 
g. Doa 
h. Penutup. 

 
5. Pada pukul 11.45  wita kegiatan Sosialisasi DIPA, RKA – KL,TOR dan RAB T.A. 

2016  Dit Intelkam Polda NTB ditutup oleh Dir Intelkam Polda NTB, KOMBES POL 
Drs. BAMBANG PRIYO ANDOGO dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah. 

 

III. HASIL YANG DICAPAI 
 

Dengan telah disosialisasikannya DIPA, RKA-KL dan POK T.A. 2015 Dit Intelkam Polda 
NTB maka diharapkan sebagai berikut : 
 
A. Seluruh peserta sosialisasi telah memahami alokasi anggaran Direktorat Intelkam 

Polda NTB tahun 2016 dan mengerti penggunaannya serta prosedur 
pertanggungjawaban keuangannya. 
 

B. Seluruh Personel Dit Intelkam Polda NTB memahami tentang tugas pokok, fungsi dan 
peranannya dalam pelaksanaan tugas selaku pelindung, pengayom dan pelayan 
masyarakat. 

 
C. Personel Dit Intelkam Polda NTB mampu membuat rencana kegiatan  sesuai dengan 

petunjuk operasional kegiatan yang telah ditentukan. 
 

D. Melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran yang sungguh – sungguh, dedikasi, 
tanggung jawab, ramah, santun, adil dan komunikatif. 
 

 
IV. DUKUNGAN LOGISTIK DAN ANGGARAN 
 
 

A. Dukungan Logistik 
 

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sosialisasi digunakan Alut / Alsus, Alin dan 
Alongin dinas yang ada. 
 
 

B. Anggaran 
 

Kegiatan Sosialisasi DIPA, RKA – KL dan POK T.A. 2016 menggunakan anggaran 
dinas Dit Intelkam Polda NTB T.A. 2016 
 
 

V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 
 
Kegiatan Sosialisasi DIPA, RKA – KL dan POK T.A. 2016 Dit Intelkam Polda NTB 
dapat berlangsung dengan lancar serta diharapkan agar dapat dipahami, 
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan tugas di unit kerja 
masing – masing. 

 
 
 



 
 

 
 

 
B. SARAN 

 
1. Untuk lebih meningkatkan pemahaman personel tentang DIPA, RKA-Kl dan POK 

T.A. 2016 perlu kiranya dilaksanakan kegiatan sosialisasi secara berkelanjutan 
dan berkesinambungan. 
 

2. Guna mewujudkan kinerja yang berbasis anggaran perlu didukung dengan 
kemampuan personel untuk membuat rencana kegiatan, melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan Tupoksinya masing – masing dan membuat laporan 
pertanggungjawaban kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

 

3. Menyusun rencana penyerapan anggaran sesuai jadwal kegiatan yang dirinci 
setiap bulan sebagai alat pengawasan dan pengendalian pelaksanaan 
pencapaian target kinerja. 

 
4. Mempercepat pencapaian target kinerja, meningkatkan efektifitas dan kualitas 

belanja serta optimalisasi anggaran yang terbatas. 
 

 
VI. PENUTUP 
 
 

 Demikian Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi DIPA, RKA – KL dan 
POK T.A. 2016  Dit Intelkam Polda NTB yang dilaksanakan di Ruang Lobi Dit Intelkam 
Polda NTB pada hari Rabu  tanggal 06 Januari 2016, disajikan kepada Ka sebagai 
laporan. 

 
  

Mataram,  07  Januari  2016 
 

KETUA PANITIA 
 
 
 

AULIA NURLIZA WIJAYA,Amd 
KOMPOL NRP79081445 
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