
HASIL PROGRAM DAN KEGIATAN BAKESBANGPOL KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 

ANGGARAN 2014 SEBAGAI BERIKUT : 
 

 Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan 

1. Kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan 

Kegiatan ini dilaksanakan berupa pemantauan terhadap kegiatan pelaksanaan pemantauan  bertujuan untuk 

meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah 

masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran dengan dana sebesar Rp. 180.134.500,- dan 

terealisasi sebesar 180.1320.500,- atau  99,99 % 

2. Identifikasi dan pemetaan konflik 

Kegiatan ini dilakukan untuk dapat menyusun peta rawan konflik di kabupaten Lombok Barat dengan cara 

pemantauan dan pengumpulan data-data dan jumlah anggaran yang ada Rp. 19.949.500 dengan tingkat realisasi 

Rp. 19.949.500,- atau sebesar 100%. 

3. Peningkatan Forum Pembauran kebangsaan. 

Kegiatan ini dilakukan guna mendukung pelaksanaan  kegiatan-kegiatan lainnya yang terkait dengan Lembaga-

lembaga yang ada seperti sosialisasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat untuk tokoh-tokoh masyarakat 

sejumlah 45 orang, serta melakukan monitoring dan pemantauan terhadap ipoleksosbud dan kantrantibmas di 

kabupaten Lombok Barat dengan anggaran sejumlah Rp. 99.707.000 dengan realisasi Rp.99.407.000,- atau 

99,70% sisa pagu anggaran Rp. 300.000,- yaitu berupa tidak dicairkannya sewa gedung pertemuan.  

 

 Program pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

1. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (POLKAMTIB) 

Bentuk kegiatannya adalah terpantaunya permasalahan dibidang politik, keamanan dan ketertiban ditengah 

masyarakat  dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait ekonomi, terciptanya suasana yang kondusif di 

tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun anggaran, dengan anggaran sebesar Rp,23.020.000,- 

dan terealisasi sebesar 23.020.000,- atau 100 %. 

 

 

 

 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

1. Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 

Bentuk kegiatan adalah melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan tokoh agama, pemuda dan tokoh 

masyarakat dari 10 kecamatan dan 122 desa/kel, yang baru bisa terlaksana sejumlah 50 orang dengan 

anggaran Rp. 9.027.000, dengan realisasi Rp. 9.027.000 atau 100%. 

2. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. 

Bentuk kegiatannya adalah kegiatan Bela Negara bagi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda se 

Kabupaten Lombok Barat, dan juga dilakukan sosialisasi dengan peserta 50 orang  dengan anggaran sebesar 

Rp,9.042.000,- dan terealisasi sebesar 9.042.000,- atau 100 %. 

 

 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

1. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras Dan Narkoba. 



Bentuk kegiatannya adalah penyuluhan dan sosialisasi pencegahan / peredaran gelap narkoba dan minuman 

keras kepada masyarakat yang mau perduli terhadap bahaya dari Narkoba sejumlah 45 orang , dengan 

anggaran sebesar Rp,9.443.000,- dan terealisasi sebesar 9.443.000,- atau 100 %. 

2. Kegiatan Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur. 

Bentuk kegiatannya  adalah memberikan penyuluhan dan pemahaman kepada tokoh masyarakat, agama dan 

pemuda untuk bisa meensosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan eksploitasi anak dibawah umur, 

yang targetnya adalah 45 orang dengan anggaran Rp.9.108.000,- dengan realisasi Rp. 9.108.000,- atau 100%.  

3. Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

Bentuk kegiatannya dalah melakukan pemantauan dan monitoring terhadap situasi dan kondisi ipoleksosbud 

dan kantrantibmas di kabupaten Lombok Barat guna dapat mencegah terjadi konflik-konflik di 10 kecamatan 

dan 122 desa/kel. Dengan anggaran Rp. 21.018.000,- dengan realisasi Rp.21.018.000,- atau 100%. 

 

 

 

 Program Pendidikan Politik Masyarakat 

1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan pelaksanaan pemilu tahun 2014 (desk), yang dilakukan di 10 

kecamatan dan 122 desa/kel.  dengan jumlah anggaran Rp. 75.023.000, dengan realisasi Rp. 74.845.500,  atau 

99,90% sisa pagu anggaran Rp.77.500,- hal ini dikarena selisih pembayaran karena perbedaan golongan 

pegawai yang melakukan tugas pemantauan.  

2. Kegiatan Penyusunan data bese LSM dan Ormas. 

Bentuk kegiatannya adalah meninjau ke lokasi / sekretariat organisasi dan melakukan pembinaan kepada 

pengurus organisasi kemasyarakatan untuk melakukan pendaftaran organisasinya melalui Badan Kesbangpol 

Kabupaten Lombok Barat  dan mengeluarkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) kepada Organisasi 

Kemasyarakatan, dengan anggaran sebesar Rp,17.625.000,- dan terealisasi sebesar 17.819.000,- atau 99,97 

%. Sisa pagu angaran Rp. 6.000,- disebabkan karena selisih pembayaran terkait dengan golongan pegawai 

yang bertugas. 

3. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik 

Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di 

DPRD Kabupaten Lombok Barat hasil pemilu di DPRD Kabupaten Lombok Barat  hasil pemilu tahun 2009 

dengan jumlah suara sah 211.105,- dengan harga persuara Rp. 2.219,97,-  sehingga jumlah  anggaran sebesar 

Rp, 273.536.816,74,- dan terealisasi sebesar 273.536.816,74,- atau 100 %. Dan hasil untuk pemilu tahun 

2014 dengan suara sah 349.417 suara dengan anggaran adalah Rp.195.107.464,46, dengan realiasasi 

Rp.195.107.464,46, atau 100% 

 

 Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 

1. Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) 

Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya mencegah peredaran gelap narkoba  

serta melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan eselon IV, dengan  anggaran Rp. 122.115.000,- 

dengan tingkat realisasi Rp. 122.115.000,- atau 100%. 

 



 Program Pelayanan administrasi perkantoran, terdiri atas kegiatan: 

1. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk peyediaan jasa surat menyurat untuk operasional kegiatan pada Badan 

Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat, kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan anggaran 

sebesar          Rp. 4.936.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.936.000,- atau 100%  

2. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik dengan 

anggaran sebesar Rp. 15.211.000 dan terealisasi sebesar Rp. 12.021.846,- atau 79,03%. Sisa pagu anggaran 

Rp. 3.189.154 atau 20,97% disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan sumber daya listrik, air 

dan telepon. 

3. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dan menunjang kegiatan dan penyampaian informasi kepada 

masyarakat melalui media spanduk, umbul-umbul, bendera  dengan anggaran Rp. 7.130.000,- dan terealisasi 

Rp.7.130.000,- atau 100% 

2. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional  

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak atas kendaraan operasional dengan 

anggaran sebesar Rp. 30.780.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 29.973.595,- atau 97,38%. Sisa pagu anggaran 

Rp.806.405,- atau 2,62% yang disebabkan oleh 1 unit kendaraan roda 4 belum bisa dibayarkan pajaknya 

karena akan berakhir pada bulan Januari 2015. 

3. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi keuangan  dengan anggaran sebesar Rp. 

83.258.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.258.800,- atau 100%. 

4. Penyedian jasa kebersihan kantor, Sopir, tukang kebun dan lain-lain. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir dan tukang kebun dan lain-lain 

dengan anggaran sebesar Rp. 19.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 19.800.000,- atau 100%. 

 

 

 

5. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor dengan anggaran Rp.6.500.000,- dan realisasi Rp. 

6.495.000 atau 99,92%. Sisa pagu anggaran Rp.5.000,- atau 0,08% yang disebabkan oleh perbedaan biaya 

service computer. 

6. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp. 1.500.000,- 

dan terealisasi sebesar Rp. 1.500.000,- atau 100%. 

7. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan anggaran sebesar 

Rp. 6.975.650,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.975.650,- atau 100%. 

8. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi listrik/penerangan dengan anggaran 

sebesar Rp. 2.704.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.704.000,-  atau 100%. 

9. Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 



Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan seperti 

koran, majalah dan lainnya dengan anggaran sebesar Rp. 7.920.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.920.000,- 

atau 100%. 

10. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman seperti makan minum rapat dan 

kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 9.500.000,- atau 100%. 

11. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam maupun luar 

daerah dengan anggaran sebesar Rp. 89.460.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 89.460.000,- atau 100%. 

 

 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur 

1. Kegiatan pengadaan komputer 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan computer dan pengadaan printer dengan anggaran sebesar 

Rp. 39.199.000,- dan terealisasi sebesar  Rp. 39.199.000,- atau 100%. 

2. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor untuk meningkatkan usia 

pakai gedung kantor dengan anggaran sebesar Rp. 20.893.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 20.893.000,- atau 

100%. 

3. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional  berupa 

perbaikan dan pemeliharaan kendaraan dinas dengan anggaran sebesar Rp. 52.020.000,- dan terealisasi 

sebesar                   Rp. 52.005.000,- atau 99,97%.  Sisa  pagu anggaran Rp. 15.000,- atau 0,03% karena 

adanya selisih kenaikan harga BBM. 

 

 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 

1. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja  

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan seperti LAKIP  

sebagai bahan evaluasi dan pengukuran kinerja satuan kerja dengan anggaran sebesar Rp. 10.859.000,- dan 

terealisasi sebesar Rp. 10.859.000,- atau 100%. 

2. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran 

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semeteran ini dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan anggaran Rp. 

10.596.500 dengan realisasi Rp. 10.596.500 atau 100% 

3. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

Kegiatan penyusunan laporan tahunan wajib dilakukan setiap akhir tahun dengan anggaran Rp.676.500 

dengan realiasasi Rp. 676.500 atau 100%. 

 


