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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG  

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk 

pertanggungjawaban dari pelaksanaan program dan kegiatan kelembagaan 

selama 1 (satu) tahun berjalan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

sebagai alat pengukuran capaian kinerja analisis yang memuat target dan 

realisasi keuangan dalam pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun berjalan 

disamping sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi 

Bakesbangpol dalam penggunaan anggaran. 

Pengembangan dan penerapan system Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah yang tepat, jelas dan dijadikan hasil evaluasi atas 

pelaksanaan program dan kegiatan untuk kemudian dapat dijadikan 

penyempurnaan dalam pelaksanaan rencana kerja di tahun berikutnya. Hal 

tersebut juga berarti bahwa pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan 

kebutuhan dan skala prioritas sehingga penyelenggaraan Pemerintah dan 

pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasil guna. 

Sejalan dengan pemikiran diatas maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerja 

secara periodik setiap tahunnya sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai 

dengan tuntutan diatas. 

B. STRUKTUR, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI 

1. Tugas 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat selaku 

Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat dan Peraturan Bupati Nomor 85 

Tahun 2016 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat. 
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Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok yaitu 

melaksanakan penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 

 

2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan Rencana Strategis dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan Bidang 

Kesatuan Bangsa dan Politik. 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum 

di Daerah dalam Bidang Politik dalam negeri, idiologi, wawasan 

kebangsaan, karakter kebangsaan, ketahanan ekonomi, sosial budaya, 

organisasi kemasyarakatan dan penanganan konflik serta kewaspadaan 

nasional. 

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 

Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan Bidang Kesatuan Bangsa dan 

Politik. 

f. Pembinaan terhadap unit pelaksanaan tekhnis badan di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik. 

g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi terkait Idiologi, Politik, Ekonomi, 

Sosial Budaya dan Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) di SKPD 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 

dan fungsinya 

 

3. Struktur Organisasi 

Agar tugas pokok dan fungsi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan 

efisien, maka struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat dibuat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 seperti pada Gambar  di bawah ini. 
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BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN LOMBOK BARAT

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL

KEPALA BADAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN

 PROGRAM UMUM & KEPEGAWAIAN KEUANGAN 

BIDANG BIDANG BIDANG

BINA IDEOLOGI, BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL PENANGANAN KONFLIK DAN

WAWASAN KEBANGSAAN POLITIK DALAM NEGERI BUDAYA, DAN ORGANISASI KEWASPADAAN NASIONAL

DAN KARAKTER BANGSA  KEMASYARAKATAN

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

BINA IDEOLOGI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KETAHANAN  EKONOMI, PENANGANAN KONFLIK

WAWASAN KEBANGSAAN DAN ETIKA POLITIK SOSIAL DAN BUDAYA

SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG SUB BIDANG

PEMBINAAN FASILITASI PARTAI POLITIK ORGANISASI KEMASYARAKATAN KEWASPADAAN DINI, ANALISIS EVALUASI

KARAKTER BANGSA DAN PEMILU INFORMASI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS
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Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lombok Barat adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

2. Sekretariat terdiri dari : 

a.  Sub Bagian Program 

b Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa terdiri 

dari : 

a.  Sub Bidang Idiologi dan Wawasan Kebangsaan 

b.  Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa 

4. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari : 

a. Sub Bidang Pengembangan Budaya dan Etika Politik 

b.  Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilu 

5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Organisasi 

Kemasyarakatan terdiri dari : 

a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

b. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan 

6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional terdiri dari : 

a.  Sub Bidang Penanganan konflik 

b.  Sub Bidang Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi  Informasi dan 

Kebijakan Strategis 

 

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan di atas adalah 

sebagai berikut : 

1. Kepala Badan 

Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengatur, merumuskan, 

membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan 

mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan 

pemerintahan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan 

asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan kewenangannya. 

Kepala Badan dalam melaksanakan  tugas mempunyai fungsi: 
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a. Penyusunan rencana strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 

c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan 

umum daerah oleh bidang politik dalam negeri, idiologi, wawasan 

kebangsaan, karakter bangsa, ketahanan ekonomi,sosial budaya, 

organisasi kemasyarakatan  dan penanganan konflik serta 

kewaspadaan nasional; 

d. Pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kegiatan bidang kesatuan bangsa dan politik; 

e. Pelaksanaan kegiatan penatausahaan badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik; 

f. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Badan di Bidang Kesatuan 

Bangsa dan Politik; 

g. Pelaksanaan koordinasi dan evaluasi  terkaitIdiologi, Politik, Ekonomi, 

Sosial Budaya dan Pemerintahan (IPOLEKSOSBUDPEM) di SKPD. 

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan. 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan dalam memimpin, membina, 

mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup 

pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi  pengelolaan 

umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, 

pengelolaan keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang. 

Untuk penyelenggaraan tugasnya, Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian; 
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c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan 

dan kepegawaian; 

d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-

undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat; 

f. penyusunan perencanaan program dan anggaran; 

g. penataan aset dan barang milik daerah; 

h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

i. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat, laporan pertanggung 

jawaban dinas; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Bidang Idiologi, Wawasan  Kebangsaan dan karakter kebangsaan 

dipimpin oleh Kepala Bidang dan mempunyai tugas dibidang idiologi, 

wawasan dan karakter bangsa. 

Untuk penyelenggaraaan tugas Bidang Idiologi, Wawasan Kebangsaan 

dan Karakter Bangsa mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, 

wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten. 

b. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa 

di wilayah kabupaten. 

c. pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan 

ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, dan karakter 

bangsa di wilayah kabupaten. 

d. pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan 

cinta tanah air di wilayah kabupaten. 

e. pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah 

kabupaten. 
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f. pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan 

perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional 

di wilayah kabupaten. 

g. penanaman dan pengamalan nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten. 

h. revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila di wilayah kabupaten. 

i. pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten. 

j. penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, 

serta lagu kebangsaan indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, 

dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan 

kehormatan negara di wilayah kabupaten. 

k. pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan 

kebangsaan di wilayah kabupaten. 

l. pendidikan kewarganegaraan  berdasarkan pancasila dan undang 

undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 di wilayah 

kabupaten. 

m. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah 

kabupaten. 

n. pelestarian bhinneka tunggal ika di wilayah kabupaten. 

o. pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme 

di wilayah kabupaten. 

p. pelaksanaan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah 

kabupaten. 

q. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan di 

wilayah kabupaten. 

4. Bidang Politik Dalam Negeri 

Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh Kepala Bidang, 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di Bidang Politik 

Dalam Negeri. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Politik 

dalam negeri mempunyai fungsi : 
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a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam 

negeri di wilayah kabupaten; 

b. Pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik 

dalam negeri di wilayah kabupaten; 

c. Peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan 

Pancasila di wilayah kabupaten; 

d. Peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah 

kabupaten; 

e. Fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah 

kabupaten; 

f. Pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten; 

g. Fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik 

di wilayah kabupaten; 

h. Penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten; 

i. Fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah 

kabupaten; 

j. Pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah 

kabupaten; 

k. Pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik 

dalam negeri di wilayah kabupaten; 

l. Fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah 

kabupaten; 

m. Fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai 

badan hukum di wilayah kabupaten; 

n. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil 

Presiden di wilayah kabupaten; 

o. Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 

Pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah 

Kabupaten; 

p. Pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten; 

dan 
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q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

5. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

 Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi 

Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

pokok melaksanakan tugas Bidang KetahananEkonomi, Sosial Budaya 

dan Organisasi Kemasyarakatan. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial Budaya, dan Organisasi Kemasyarakatan memiliki fungsi: 

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan 

ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah 

kabupaten; 

b. Pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, 

ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan 

kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat 

kepercayaan di wilayah kabupaten; 

c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan 

sumber daya alam di wilayah kabupaten; 

d. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan 

sumber daya alam di wilayah kabupaten; 

e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang 

berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah 

kabupaten; 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang 

berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah 

kabupaten; 

g. Pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang 

berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten; 

h. Pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di 

wilayah kabupaten; 
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i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang 

berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah 

kabupaten; 

j. Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah 

kabupaten; 

k. Pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat 

persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten; 

l. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk 

manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di 

wilayah kabupaten; 

m. Fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema 

kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten; 

n. Fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam 

negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten; 

o. Fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat beragama dan 

penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; 

p. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan 

pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan 

asing, dan lembaga asing, serta pengelolaan sistem informasi 

organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten; dan 

q. Pelaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

6. Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin 

oleh Kepala Bidang dan Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan 

Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas bidang Penanganan 

Konflik dan Kewaspadaan Nasional. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penanganan 

Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi:  

a. Pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan 

nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten; 
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b. Pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi 

dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan 

aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten; 

c. Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan 

dalam negeri di wilayah kabupaten; 

d. Pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia 

bidang intelejen di wilayah kabupaten; 

e. Pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategik dan kebijakan 

strategik di wilayah kabupaten; 

f. Pengolahan data dan informasi strategik dan kebijakan strategik di 

wilayah kabupaten; 

g. Penyelesaian dan pengintegrasian data dan informasi strategik dan 

kebijakan strategik di wilayah kabupaten; 

h. Pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategik dan 

kebijakan strategik di wilayah kabupaten; 

i. Penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategik dan 

kebijakan strategik serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten; 

j. Peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan 

informasi di wilayah kabupaten; 

k. Pelaksanaan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di 

wilayah kabupaten; 

l. Pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di 

wilayah kabupaten; 

m. Pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di 

wilayah kabupaten; 

n. Pelaksanaan kerjasama pengawasan dan pengamanan orang asing 

dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten; 

o. Pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, 

penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan 

perundang-undangan di wilayah kabupaten; dan 

p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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C. ISU STRATEGIS 

Isu – isu strategis yang perlu mendapat perhatian antara lain :  

 

1. Penguatan kelembagaan organisasi masyarakat, Parpol, LSM dan Pranata 

sosial 

2. Mutu pelaksanaan  demokrasi (Pilkades, Pilkada, Pileg, Pilpres) dan masih 

rendahnya pengetahuan  politik masyarakat 

3. Penguatan  wawasan kebangsaan dan peningkatan  nilai-nilai  Luhur  Budaya 

Bangsa untuk meningkatkan toleransi  dan Kesatuan Bangsa 

4. Eksistensi budaya-budaya lokal guna menumbuhkan persatuan  dan kesatuan 

serta  kebangsaan masyarakat 

5. Mutu pelaksanaan program-program bantuan sosial masyarakat 

6. Rendahnya pengetahuan masyarakat akan bahaya  peredaran gelap  dan 

penyalahgunaan narkoba. 

7. Penguatan kesiagaan masyarakat  dalam pelaksanaan Ipoleksosbudpem  dan 

Pencegahan Teroris serta penanganan konflik. 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RPJMD 

RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala 

Daerah. RPJMD Kabupaten Lombok Barat memuat arah kebijakan keuangan 

daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Keja Perangkat Daerah dan program 

kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan 

kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dalam kurun waktu lima tahun 

mendatang. 

Dalam RPJMD Kabupaten Lombok Barat juga ditetapkan Indikator 

Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Daerah bertujuan untuk memberikan 

gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala 

Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini 

ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan 

daerah setiap tahun atau indikator capaian program yang bersifat mandiri setiap 

tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat 

dicapai.  

Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok 

Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja 

yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun 

mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. Secara rinci indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupeten Lombok Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 

Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut : 
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Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok Barat 

Yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 

 

NO INDIKATOR KINERJA 

Kondisi 

Kinerja 

pada awal 

RPJMD 

Target Capaian setiap tahun 
Kondisi 

Kinerja pada 

akhir periode 

RPJMD 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nilai AKIP OPD N/A B B B B B B 

2 

prosentase penurunan 

temuan hasil pengawasan 

eksternal/internal 

N/A 10% 20% 30% 40% 50% 50% 

3 
Prosentase konflik sara yang 

tertangani 
N/A 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 
Prosentase tingkat partisipasi 

masyarakat dalam pilkada 
69,71% - - - 75% - 75% 

 

 

B. RENSTRA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

1. Visi dan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok 

Barat 

Stabilitas politik dan kondusifitas daerah  berbanding lurus dengan 

kesejahteraan sehingga kondisi tersebut merupakan  syarat mutlak untuk 

terjaminnya kelancaran pelaksanaan pembangunan di daerah. Didalam 

menjamin stabilitas politik dan kondusifitas daerah sangat  dipengaruhi oleh 

kondisi-kondisi  yang ideal dalam kehidupan masyarakat. Untuk mencapai 

kondisi tersebut dewasa ini diperlukan perubahan paradigma lama Pemerintah  

dalam kehidupan masyarakat baik dalam hal penegakan hukum, politik, 

pelayanan pemerintah dan pemahaman terhadap 4 konsensus bangsa yaitu 

Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Harapan untuk mencapai  kondisi  tersebut diperlukan  langkah-

langkah sosialisasi dan pembelajaran kepada masyarakat dan  kelompok 

masyarakat yang  nantinya dapat mengarah  kepada  iklim investasi. 

Hakekatnya terpeliharanya stabilitas politik, keamanan dan  ketertiban 

masyarakat serta pencegahan  tindakan  kriminal akan berpengaruh secara 

signifikan  terhadap  stabilitas dan  kondusifitas  daerah sebagai modal  utama 

dalam membangun baik fisik maupun non fisik. 
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Sebagai harapan ideal,  visi  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten 

Lombok Barat Tahun 2015-2019. Adapun Visi Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lombok Barat adalah  : “TERWUJUDNYA STABILITAS 

POLITIK, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA DAN KETENTRAMAN 

MASYARAKAT LOMBOK BARAT DILANDASI NILAI-NILAI PATUT PATUH 

PATJU”. 

Visi ditetapkan  sebagai panduan  untuk mengimplementasikan strategi serta 

saling menetapkan arah dan kebijakan pembangunan, sedangkan misi adalah 

rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk 

mewujudkan visi. 

Adapun misi Bakesbangpol Kabupaten  Lombok Barat adalah sebagai 

berikut : 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga 

harmonisasi dan kondusifitas daerah. 

2. Meningkatkan kualitas demokrasi melalui pendidikan politik masyarakat. 

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. 

 

2.  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bakesbangpol  

a.  Tujuan  

1) Meningkatnya kerukunan dan keharmonisan kebangsaan. 

2) Meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

berpolitik. 

3) Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN). 

4) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. 
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b. Sasaran 

1) Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang 

stabilitas daerah. 

2) Tertanganinya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 

3) Terwujudnya masyarakat yang tertib. 

4) Terwujudnya kehidupan masyarakat yang bebas dari penyakit 

masyarakat. 

5) Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan mandiri. 

6) Terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, budaya. 

7) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pilkada. 

8) Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN). 

9) Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD. 

10) Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/eksternal. 

 

Pada tabel berikut ini disajikan tujuan dan sasaran jangka menengah 

dalam penyelenggaraan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat tahun 2014-2019, yang dilengkapi dengan indikator 

sasaran untuk pencapaian target pelayanan selama 5 (lima) tahun. 
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Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Tahun 2014-2019 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat 

No Tujuan Sasaran Indikator Sasaran 
Target Kinerja Sasaran Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Meningkatnya 

kerukunan dan 

keharmonisan 

kebangsaan 

Terlaksananya 

penanganan 

gangguan keamanan 

untuk menunjang 

stabilitas daerah 

Prosentase Konflik 

SARA yang 

tertangani 100% 100% 100% 100% 100% 

Tertanganinya 

kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak 

criminal 

Terwujudnya 

kamtrantibmas 

dan pencegahan 

tindak kriminal 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terwujudnya 

masyarakat yang 

tertib 

Terlaksananya 

sosialisasi 

wawasan 

kebangsaan 

kepada 

masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terwujudnya 

kehidupan 

masyarakat yang 

bebas dari penyakit 

masyarakat 

Meningkatnya 

pemberantasan 

penyakit 

masyarakat 

100% 100% 100% 100% 100% 

2 Meningkatnya 

kualitas 

kesadaran dan 

partisipasi 

masyarakat 

dalam berpolitik 

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pilkada 

Prosentase 

Tingkat partisipasi 

masyarakat dalam 

Pilkada 
- - - 75% - 

3 Meningkatnya 

kesadaran 

masyarakat 

tentang 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan 

dan Peredaran 

Gelap Narkoba 

(P4GN) 

Terwujudnya 

pemahaman 

masyarakat tentang 

Pencegahan dan 

Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 

Prosentase 

Pemahanan 

Masyarakat 

terhadap 

Penyalahgunaan 

Narkoba  

100% 100% 100% 100% 100% 

Terciptanya 

Ormas/LSM yang 

sehat dan mandiri 

Terciptanya 

Ormas/LSM yang 

professional dan 

kapabel 

100% 100% 100% 100% 100% 

Terciptanya 

ketahanan ekonomi, 

sosial, budaya 

Terciptanya 

koordinasi 

ketahanan 

ekonomi, sosial, 

budaya 

100% 100% 100% 100% 100% 

4 Terwujudnya 

tata kelola 

pemerintahan 

yang baik 

Meningkatnya 

akuntabilitas kinerja 

SKPD 

Nilai AKIP OPD Baik Baik baik baik Baik 

Menurunnya temuan 

hasil pengawasan 

internal/eksternal 

Berkurangnya 

jumlah temuan 

hasil pengawasan 

internal/eksternal 

10% 20% 30% 40% 50% 
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Dari keempat misi yang telah ditetapkan, dirumuskan empat tujuan 

yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana tercantum 

dalam tabel diatas. Tujuan yang telah dirumuskan dilengkapi dengan ukuran 

keberhasilan disertai target yang ingin dicapai. Berikut adalah keempat tujuan 

tersebut beserta ukuran keberhasilan dan target capaiannya : 

1. Meningkatnya kerukunan dan keharmonisan kebangsaan dengan 

prosentase konflik SARA yang tertangani sebagai ukuran keberhasilan 

dengan target sebesar 100%. 

2. Meningkatnya kualitas kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam 

berpolitik dengan prosentase tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada 

sebagai ukuran keberhasilan dengan target sebesar 75%. 

3. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

dengan prosentase pemahaman masyarakat terhadap penyalahgunaan 

narkoba sebagai ukuran keberhasilan dengan target sebesar 100%. 

4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik pada OPD dengan Nilai 

AKIP OPD dan prosentase penurunan jumlah temuan hasil pengawasan 

eksternal/internal sebagai ukuran keberhasilan dengan target Nilai AKIP 

OPD “B” dan penurunan jumlah temuan hasil pengawasan sebesar 50%. 

 

3. Strategi dan Kebijakan 

a. Strategi 

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, 

maka strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disusun sebagai berikut : 

1. Peningkatan dan pengembangan silaturahmi dan solidaritas sosial 

masyarakat; 

2. Peningkatan dan pengembangan pengkajian analisis dan penanganan 

masalah strategi daerah; 

3. Peningkatan dan pengembangan lembaga sosial;  

4. Pengembangan sistem informasi dan penanganan gangguan keamanan, 

ketentraman dan ketertiban masyarakat; 

5. Peningkatan partisipasi politik masyarakat; 
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6. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba 

(P4GN). 

 

b. Kebijakan  

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan 

untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dari kegiatan aparatur Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat untuk mencapai 

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi yang telah ditetapkan. Adapun kebijakan 

yang ditetapkan oleh Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat adalah : 

1. Memelihara dan mengembangkan hubungan antar lembaga, kerukunan 

sosial antar etnis, suku dan kelompok masyarakat lainnya; 

2. Mengembangkan sistem identifikasi, pengkajian, analisis situasi dan 

kondisi konflik keamanan serta kerawanan sosial di daerah; 

3. Meningkatkan peran, fungsi dan peran serta lembaga sosial 

kemasyarakatan dalam mewujudkan keutuhan masyarakat; 

4. Membangun kebersamaan dan kemitraan dengan komponen 

masyarakat untuk menciptakan sinergi; 

5. Mengembangkan hubungan kelembagaan dan kemitraan dengan parpol, 

Ormas dan LSM; 

6. Membangun kebersamaan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya 

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 

 

4. Rencana Program 
 

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Periode 

2014-2019, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat 

menetapkan sejumlah Program yang merupakan operasionalisasi dari 

berbagai arah kebijakan dan strategi, yang mencakup satu atau lebih 

kegiatan. Program-program tersebut adalah :  
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1) Program pelayanan administrasi perkantoran 

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan 

4) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 

5) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal 

6) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

7) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

8) Program Pendidikan Politik Masyarakat 

9) Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 

(P4GN) 

10) Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan 

11) Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 

 

5. Rencana Kegiatan  

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan dari perencanaan strategi 

adalah merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Pencapaian 

kinerja akan dapat diukur dengan baik apabila terdapat satuan pengukuran 

secara jelas yang dirumuskan dalam program, dijabarkan kedalam aktivitas 

dan kegiatan Instansi Pemerintah yang disusun dalam waktu tahunan. 

Dengan memperhatikan kriteria-kriteria yang terukur sebagai standar 

keberhasilan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan dapat 

direalisasikan oleh waktu yang ditetapkan, maka program kerja operasional 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat akan 

dilaksanakan melalui rencana kegiatan sebagai berikut : 

1) Kegiatan pada Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor 
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g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

h. Penyediaan alat tulis kantor 

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

k. Penyediaan bahan  bacaan dan peraturan perundang-undangan 

l. Penyediaan Makanan dan Minuman 

m. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah 

n. Pengelolaan kearsipan 

2) Kegiatan pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pembangunan gedung kantor 

b. Pengadaan peralatan gedung kantor 

c. Pengadaan mebeleur 

d. Pengadaan komputer 

e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

f. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3) Kegiatan pada Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja dan Keuangan 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran 

c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

4) Kegiatan pada Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan 

Lingkungan 

a. Pengendalian keamanan lingkungan 

b. Operasional Kominda  

c. Identifikasi dan pemetaan konflik  

d. Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan 

e. Operasional FKDM 

5) Kegiatan pada Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan 

Tindak Kriminal 

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
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6) Kegiatan pada Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

a. Peningkatan toleransi kerukunan kehidupan beragama dan lintas 

organisasi 

b. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 

c. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa 

d. Pembinaan kesadaran bela Negara dalam rangka membangun karakter 

bangsa 

e. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan 

f. Revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai pancasila 

g. Pembinaan pelestarian bhineka tunggal ika 

h. Pembinaan kesadaran masyarakat dan jiwa nasionalisme bagi generasi 

muda 

i. Pembinaan pembauran bangsa bagi masyarakat 

j. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

7) Kegiatan pada Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit 

Masyarakat (PEKAT) 

a. Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan Minuman keras dan 

Narkoba 

b. Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak dibawah umur 

c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

8) Kegiatan pada Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS 

termasuk HIV/AIDS (P4GN) 

a. Percepatan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba (P4GN) 

b. Test urine 

9) Kegiatan pada Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan 

a. Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

10) Kegiatan pada  Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 

a. Koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi sosial budaya 
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11) Kegiatan pada Program Pendidikan Politik Masyarakat 

a. Penyuluhan kepada masyarakat 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

c. Penyusunan database, LSM dan Ormas 

d. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik 

e. Pelatihan peningkatan pemahaman etika dan budaya politik bagi 

pengurus parpol 

f. Fasilitasi pelaksanaan pemilu 

 

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

Perjanjian Kinerja adalah bentuk perjanjian tertulis Badan Kesatuan Bangsa dan 

Politik Kabupaten Lombok Barat kepada pemberi wewenang dan mandat dalam 

hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Perjanjian Kinerja juga 

menggambarkan target pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ 

kebijakan strategis dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan 

Kesbangpol selama periode waktu tertentu. Dalam Perjanjian Kerja termuat 

indikator-indikator kinerja yang ditetapkan atau diperjanjikan. Adapun indikator-

indikator kinerja tahun 2018 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Tahun 2018 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai 

berikut : 

 

 
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LOMBOK BARAT 
 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 4 

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 

SKPD 

Terlaksananya pelayanan surat 
menyurat 12 bulan 

  Tersedianya telpon, air, listrik dan 
jaringan internet 

12 bulan 

  Tersedianya peralatan dan 
perlengkapan kantor 

54 unit 

  Terpeliharanya dan terselesaikannya 
perijinan kendaraan dinas/operasional  

18 unit 

  Tersedianya jasa administrasi 
keuangan 

60 
orang 

  Tersedianya jasa kebersihan kantor, 
sopir, tukang kebun 

12 bulan 

  Tersedianya jasa perbaikan peralatan 
kerja 

15 unit 
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  Tersedianya kebutuhan ATK 12 bulan 

  Tersedianya barang cetakan dan 
penggandaan 

220 expl 

  Tersedianya komponen instalasi 
listrik/penerangan bangunan kantor 

12 bulan 

  Tersedianya bahan bacaan 120 expl 

  Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 

  Terlaksananya rapat-rapat koordinasi 
dan konsultasi ke luar daerah 

14 kali 

2 Menurunnya temuan hasil 
pengawasan internal/eksternal 

Tersedianya laporan kinerja dan 
ikhtisar Kinerja SKPD 

8 
laporan 

  Tersedianya Laporan Keuangan 2 
laporan 

3 Terlaksananya penanganan gangguan 

keamanan untuk menunjang stabilitas 

daerah 

Terciptanya rasa aman dalam 

masyarakat 12 bulan 

  Terlaksananya operasional Kominda 

untuk menunjang stabilitas daerah 
12 bulan 

  Tersusunnya rencana aksi 

penanganan konflik sosial 
4 

  Terlaksananya operasional FKDM 

untuk menunjang stabilitas daerah 
12 bulan 

4 Tertanganinya kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal 

Terciptanya pemeliharaan 

kamtrantibmas dan pencegahan tindak 

criminal 

12 bulan 

5 Terwujudnya masyarakat yang tertib Terbentuknya Pusat Pendidikan 

Wawasan Kebangsaan dan Sekretariat 

Tim Pokja Unit Intelejen pada Satgas 

Pengawasan dan Pemberantasan 

Pungutan Liar di Kabupaten Lombok 

Barat 

12 bulan 

  Terbentuknya Tim Gugus Tugas 

Daerah Gerakan Nasional Revolusi 

Mental di Kabupaten Lombok Barat 

12 bulan 

  Terbinanya Forum Pembauran 

Kebangsaan 
12 bulan 

    

6 Terciptanya Ormas/LSM yang sehat 

dan mandiri 

Ormas/LSM yang terdaftar di 

Kabupaten Lombok Barat 

50 

ormas 

7 Meningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam Pilkada 

Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya Pemilu 
100% 

  Terlaksananya administrasi 

penyaluran bantuan keuangan kepada 

Parpol yang akuntabel 

12 

parpol 

  Tersedianya laporan hasil monev 

bidang politik 
12 lap 

8 Terwujudnya pemahaman masyarakat 

tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

Meningkatnya pemahaman 

masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)  

100% 
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PROGRAM ANGGARAN KET 

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 519.744.350,-  
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp.   85.760.000,-  
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan 
Rp.   59.333.000,-  

4. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Rp. 1.416.014.400,-  
5. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak 

Kriminal 
Rp.      14.818.000,-  

6. Pengembangan Wawasan Kebangsaan Rp. 156.592.800,-  
7. Peningkatan Pemberantasan  Penyakit Masyarakat Rp.   20.334.200,-  
8. Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan Rp.   62.503.400,-  
9. Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Rp.  17.556.700  
10. Pendidikan Politik Masyarakat Rp. 156.945.500,-  
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BAB  III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. 

 

A. PENGUKURAN KINERJA 

Untuk mengetahui sejauhmana kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan politik 

Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 dilakukan pengukuran terhadap capaian 

kinerja dan perbandingan antara target dan realisasi kinerja yang terdapat dalam 

penetapan atau Perjanjian Kerja. Adapun capaian dan perbandingan kinerja yang 

diukur adalah sebagai berikut : 
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1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET 
THN 2018 

REALISASI 
THN 2018 

% 

1 2 3 4   

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Terlaksananya pelayanan surat menyurat 12 bulan 12 bulan 100% 

Tersedianya telpon, air, listrik dan jaringan internet 12 bulan 12 bulan 100% 

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 54 unit 54 unit 100% 

Terpeliharanya dan terselesaikannya perijinan kendaraan 
dinas/operasional 

18 unit 18 unit 100% 

Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 orang 60 orang 100% 

Tersedianya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun 12 bulan 12 bulan 100% 

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 15 unit 15 unit 100% 

Tersedianya kebutuhan ATK 12 bulan 12 bulan 100% 

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 220 expl 220 expl 100% 
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 
bangunan kantor 

12 bulan 12 bulan 
100% 

Tersedianya bahan bacaan 120 expl 120 expl 100% 

Tersedianya makanan dan minuman 12 bulan 12 bulan 100% 

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 
luar daerah 

14 kali 14 kali 
100% 

Jumlah meubelair yang diadakan 1 unit 1 unit 100% 

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara 18 unit 18 unit 100% 

2 Menurunnya temuan hasil pengawasan 
internal/eksternal 

Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD 8 laporan 8 laporan 100% 

Tersedianya Laporan Keuangan 2 laporan 2 laporan 100% 
3 Terlaksananya penanganan gangguan 

keamanan untuk menunjang stabilitas 

daerah 

Terciptanya rasa aman dalam masyarakat 12 bulan 12 bulan 100% 
Terlaksananya operasional Kominda untuk menunjang 
stabilitas daerah 

12 bulan 
12 bulan 

100% 

Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial 4 laporan 4 laporan 100% 

Terlaksananya operasional FKDM untuk menunjang 12 bulan 12 bulan 100% 
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stabilitas daerah 

4 Tertanganinya kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal 
Terciptanya pemeliharaan kamtrantibmas dan 
pencegahan tindak criminal 

12 
laporan 

12 laporan 100% 

5 Terwujudnya masyarakat yang tertib Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 
dan Sekretariat Tim Pokja Unit Intelejen pada Satgas 
Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar di 
Kabupaten Lombok Barat 

12 bulan 12 bulan 100% 

Terbentuknya Tim Gugus Tugas Daerah Gerakan 
Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Lombok Barat 

12 bulan 12 bulan 100% 

Terbinanya Forum Pembauran Kebangsaan 12 bulan 12 bulan 100% 

Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi 
12 

laporan 
12 laporan 100% 

    

6 Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan 
mandiri 

Ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Lombok Barat 50 ormas 50 ormas 100% 

7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
Pilkada 

Tersedianya laporan hasil monev bidang politik 
12 

laporan 
12 laporan 100% 

Terlaksananya administrasi penyaluran bantuan 
keuangan kepada Parpol yang akuntabel 

12 parpol 12 parpol 100% 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 
pentingnya Pemilu 

100% 100% 100% 

8 Terwujudnya pemahaman masyarakat 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 
Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

100% 100% 100% 
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2. Perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2018 dengan tahun-tahun sebelumnya 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
REALISASI CAPAIAN TAHUN 

2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Terlaksananya pelayanan surat menyurat 12 12 12 

Tersedianya telpon, air, listrik dan jaringan internet 12 12 12 

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 20 40 54 

Terpeliharanya dan terselesaikannya perijinan kendaraan 

dinas/operasional 
13 15 18 

Tersedianya jasa administrasi keuangan 60 60 60 

Tersedianya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun 12 12 12 

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 10 30 15 

Tersedianya kebutuhan ATK 12 12 12 

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 200 200 220 

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 
12 12 12 

Tersedianya bahan bacaan 48 48 120 

Tersedianya makanan dan minuman 380 - 12 

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah 
10 12 14 

2 Menurunnya temuan hasil pengawasan 
internal/eksternal 

Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD 8 8 8 

Tersedianya Laporan Keuangan 2 2 2 

3 Terlaksananya penanganan gangguan 

keamanan untuk menunjang stabilitas 

daerah 

Terciptanya rasa aman dalam masyarakat 10 61 12 

Terlaksananya operasional Kominda untuk menunjang 

stabilitas daerah 
- 37 12 

Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial 12 24 3 

Terlaksananya operasional FKDM untuk menunjang 

stabilitas daerah 
- 16 12 
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4 Tertanganinya kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal 

Terciptanya pemeliharaan kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal 
80 80 12 

5 Terwujudnya masyarakat yang tertib Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 

dan Sekretariat Tim Pokja Unit Intelejen pada Satgas 

Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar di 

Kabupaten Lombok Barat 

50 0 12 

Terbentuknya Tim Gugus Tugas Daerah Gerakan 

Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Lombok Barat 
50 200 12 

Terbinanya Forum Pembauran Kebangsaan - 270 12 

Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi - 200 12 

    

6 Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan 

mandiri 
Ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Lombok Barat - 40 50 

7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

Pilkada 

Tersedianya laporan hasil monev bidang politik - 0 12 

Terlaksananya administrasi penyaluran bantuan 

keuangan kepada Parpol yang akuntabel 
- 0 12 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya Pemilu 
12 12 12 

    

8 Terwujudnya pemahaman masyarakat 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

200 120 200 
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3. Perbandingan antara realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 dengan target jangka 

menengah (tahun 2019) 

 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA 
REALISASI 

S/D THN 
2018 

TARGET 
THN 2019 

% 

1 2 3 4 5 6 

1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD Terlaksananya pelayanan surat menyurat 48 60 80% 

Tersedianya telpon, air, listrik dan jaringan internet 48 60 80% 

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 90 112 80% 

Terpeliharanya dan terselesaikannya perijinan kendaraan 

dinas/operasional 
17 17 100% 

Tersedianya jasa administrasi keuangan 240 300 80% 

Tersedianya jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun 48 60 80% 

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 30 40 75 

Tersedianya kebutuhan ATK 48 60 80% 

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 800 1000 80% 

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan 

bangunan kantor 
48 60 80% 

Tersedianya bahan bacaan 192 240 80% 

Tersedianya makanan dan minuman 392 450 87% 

Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke 

luar daerah 
44 56 78% 

2 Menurunnya temuan hasil pengawasan 
internal/eksternal 

Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD 32 40 80% 

Tersedianya Laporan Keuangan 8 10 80% 

3 Terlaksananya penanganan gangguan 

keamanan untuk menunjang stabilitas 

daerah 

Terciptanya rasa aman dalam masyarakat 61 61 100 

Terlaksananya operasional Kominda untuk menunjang 

stabilitas daerah 
37 41 90% 
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Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik social 60 67 89% 

Terlaksananya operasional FKDM untuk menunjang 

stabilitas daerah 
32 48 66% 

4 Tertanganinya kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal 

Terciptanya pemeliharaan kamtrantibmas dan 

pencegahan tindak criminal 
300 380 78% 

5 Terwujudnya masyarakat yang tertib Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan 

dan Sekretariat Tim Pokja Unit Intelejen pada Satgas 

Pengawasan dan Pemberantasan Pungutan Liar di 

Kabupaten Lombok Barat 

350 450 77% 

Terbentuknya Tim Gugus Tugas Daerah Gerakan 

Nasional Revolusi Mental di Kabupaten Lombok Barat 
32 40 80% 

Terbinanya Forum Pembauran Kebangsaan 350 450 77% 

Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi 80 100 80% 

    

6 Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan 

mandiri 
Ormas/LSM yang terdaftar di Kabupaten Lombok Barat 100 190 52% 

7 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 

Pilkada 

Tersedianya laporan hasil monev bidang politik 300 380 78% 

Terlaksananya administrasi penyaluran bantuan 

keuangan kepada Parpol yang akuntabel 
48 60 80% 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 

pentingnya Pemilu 
120 132 90% 

    

8 Terwujudnya pemahaman masyarakat 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 

Narkoba (P4GN) 

Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang 

Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan 

Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

400 447 89% 
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B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA  

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD 

a. Terlaksananya pelayanan surat menyurat 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa surat menyurat 

untuk operasional kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok 

Barat dengan target kinerja 12 bulan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

dengan baik dengan persentase realisasi fisik mencapai 100% untuk tahun 

ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra sampai dengan 

tahun 2018 ini mencapai 48 bulan. Bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 60 

bulan, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%.  

b. Tersedianya telpon, air, listrik dan jaringan internet 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air, listrik, telpon dan jaringan internet dengan target kinerja 

12 bulan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja 

dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 48 

bulan. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 60 bulan, capaian kinerjanya 

sudah mencapai 80%. 

c. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dalam menunjang kegiatan 

dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media spanduk, 

umbul-umbul, bendera dengan target kinerja sebanyak 54 unit. Kegiatan ini 

dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja 

mencapai 100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode 

Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 90. Bila dibandingkan 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis yaitu 112, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 
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d. Terpeliharanya dan terselesaikannya perijinan kendaraan dinas/operasional  

 Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak 

atas kendaraan operasional dengan target kinerja sebanyak 18 unit.. 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi 

kinerja mencapai 100% untuk tahun ini. Bila dibandingkan dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

yaitu 18 unit, capaian kinerjanya sudah mencapai 100%. 

e. Tersedianya jasa administrasi keuangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi 

keuangan. Target kinerja tahun ini adalah 60 orang dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100%. Realisasi capaian kinerja dari awal 

periode Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 240. Bila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis yaitu 300 kinerja, capaian kinerjanya 

sudah mencapai 80%. 

f. Tersedianya jasa kebersihan kantor, Sopir, tukang kebun dan lain-lain. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, 

sopir, tukang kebun dan lain-lain dengan target kinerja 12 bulan. Kegiatan 

ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja 

mencapai 100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode 

Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 48 bulan. Bila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis yaitu 60 bulan, capaian kinerjanya sudah 

mencapai 80%. 

g. Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja 

Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor . Target kinerja dan 

anggaran pada Renja tahun ini adalah sebanyak 15 unit. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 

100% untuk tahun ini. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, capaian kinerjanya 

sudah mencapai 75%. 
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h. Tersedianya alat tulis kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor dengan 

target kinerja 12 bulan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik 

dengan persentase realisasi kinerja mencapai 100% untuk tahun ini. 

Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 

2018 ini mencapai 48 bulan. Bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 60 

bulan, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 

i. Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan dengan target kinerja 220. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 100% untuk 

tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra sampai 

dengan tahun 2018 ini mencapai 800. Bila dibandingkan dengan target 

jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis 

yaitu 1000, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 

j. Tersedianya komponen dan instalasi listrik/penerangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi 

listrik/penerangan dengan target kinerja 12 bulan. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 

100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra 

sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 48 bulan. Bila dibandingkan 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis yaitu 60 bulan, capaian kinerjanya sudah mencapai 

80%. 

k. Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan bahan bacaan dan 

peraturan perundang-undangan seperti koran, majalah dan lainnya dengan 

target kinerja sebanyak 120 expl. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan 

baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 100% untuk tahun ini. 
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Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 

2018 ini mencapai 144. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah 

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 240 bulan, 

capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 

l. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan target kinerja sebanyak 

14 kali. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja 

dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 46. Bila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis yaitu 56, capaian kinerjanya sudah 

mencapai 80%. 

2.  Menurunnya temuan hasil pengawasan internal/eksternal 

a. Tersedianya laporan kinerja dan ikhtisar Kinerja SKPD 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan dengan target kinerja 8 dokumen. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 

100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra 

sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 32. Bila dibandingkan dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis yaitu 40, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 

b. Tersusunnya laporan keuangan semesteran 

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran ini dilakukan setiap 6 

bulan sekali dengan target kinerja sebanyak 2 dokumen. Kegiatan ini 

dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja 

mencapai 100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal 

periode Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 8 dokumen. Bila 

dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis yaitu 10 dokumen, capaian kinerjanya 

sudah mencapai 80%. 
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3.  Terlaksananya penanganan gangguan keamanan untuk menunjang stabilitas 

daerah 

a. Terciptanya rasa aman dalam masyarakat 

Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat-rapat Forkopimda maupun 

Forkopimcam untuk membahas situasi dan kondisi kamtibmas terkini yang 

bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya 

permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara 

berkelanjutan selama 1 tahun. Target kinerja tahun ini adalah 12 bulan. 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi 

kinerja mencapai 100%. 

b. Terlaksananya operasional Kominda untuk menunjang stabilitas daerah  

Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat-rapat KOMINDA maupun 

Petugas Khusus Kecamatan untuk membahas situasi dan kondisi 

kamtibmas terkini yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan 

kemungkinan terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-

tengah masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun. 

c. Tersusunnya rencana aksi penanganan konflik sosial 

Kegiatan yang dilakukan untuk dapat menyusun rencana aksi penanganan 

konflik sosial di kabupaten Lombok Barat dengan cara pemantauan dan 

pengumpulan data-data dengan target kinerja sebanyak 4 dokumen 

laporan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja 

dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 60. 

Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam 

dokumen perencanaan strategis yaitu 67, capaian kinerjanya sudah 

mencapai 89,55%. 
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d. Terlaksananya operasional FKDM untuk menunjang stabilitas daerah  

Kegiatan yang dilaksanakan berupa rapat-rapat FKDM untuk membahas 

situasi dan kondisi kamtibmas terkini yang bertujuan untuk meningkatkan 

kewaspadaan dini kemungkinan terjadinya permasalahan 

Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan 

selama 1 tahun dengan target kinerja selama 12 bulan. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 

100% untuk tahun ini. Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra 

sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 36. Bila dibandingkan dengan 

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan 

strategis yaitu 48, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 

 

4.  Tertanganinya kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 

a. Terciptanya pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal.  

Bentuk kegiatannya adalah monitoring situasi kamtibmas di 10 Kecamatan 

se Kab. Lombok Barat dengan target kinerja tahun ini sebanyak 12 

dokumen laporan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan 

persentase realisasi kinerja mencapai 100%. Realisasi capaian kinerja 

dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 300 

kali. Bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang terdapat 

dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 380, capaian kinerjanya 

sudah mencapai 78,95%. 

 

5.  Terwujudnya masyarakat yang tertib. 

a. Terbentuknya Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Sekretariat 

Tim Pokja Unit Intelejen pada Satgas Pengawasan dan Pemberantasan 

Pungutan Liar di Kabupaten Lombok Barat dengan target kinerja selama 

12 bulan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100%. 
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b. Terbentuknya Tim Gugus Tugas Daerah Gerakan Nasional Revolusi 

Mental di Kabupaten Lombok Barat dengan target kinerja selama 12 

bulan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100%. 

c. Terbinanya Forum Pembauran Kebangsaan, dengan target kinerja selama 

12 bulan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase 

realisasi kinerja mencapai 100%. 

 

6.  Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pilkada 

a. Tersedianya laporan hasil monev bidang politik 

Bentuk kegiatannya adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol 

yang dilakukan di 10 kecamatan dengan target sebanyak 12 kali. Kegiatan 

ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja 

mencapai 100%. Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra 

sampai dengan tahun 2018 ini mencapai 300 kali. Bila dibandingkan 

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen 

perencanaan strategis yaitu 380 orang, capaian kinerjanya sudah 

mencapai 78,95%. 

b. Terlaksananya administrasi penyaluran bantuan keuangan kepada Parpol 

yang akuntabel 

Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai 

politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat 

dengan target kinerja sebanyak 12 parpol. Kegiatan ini dapat dilaksanakan 

dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 100%. 

Realisasi capaian kinerja dari awal periode Renstra sampai dengan tahun 

2018 ini mencapai 48 kali. Bila dibandingkan dengan target jangka 

menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis yaitu 60 

kali, capaian kinerjanya sudah mencapai 80%. 
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c. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Pemilu. 

Bentuk Kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi Undang Undang 

Pemilu dan pembentukan Tim Penyusun Data dan Informasi Parpol, Tim 

Pemantau Perkembangan Politik, Pelaksanaan Hitung Cepat Hasil Pilkada 

serta Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik. Semua kegiatan ini 

dapat terlaksana dengan baik. 

 

7.  Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). 

a. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) 

Kegiatan yang dilakukan adalah membentuk Tim P4GN  yang berupaya 

mencegah peredaran gelap narkoba  serta bekerjasama dengan BNN 

Propinsi NTB melakukan tes urine bagi PNS yang memangku jabatan 

eselon IV, Camat, Kades serta BPD 

 

8. Terciptanya Ormas/LSM yang sehat dan mandiri 

a. Terbina dan Terfasilitasinya Organisasi Kemasyarakatan. 

Bentuk kegiatannya adalah meninjau ke lokasi / sekretariat organisasi dan 

melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus organisasi 

kemasyarakatan serta menyusun data Ormas/LSM yang ada di 

Kabupaten Lombok Barat.   

 

Dari uraian capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lombok Barat tahun 2018 diatas dapat dilakukan analisa terhadap hasil capaian 

kinerja dan perbandingan kinerja sesuai hasil pengukuran kinerja yang telah 

dilakukan sebagai berikut : 
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1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan 

kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. 

Secara umum pencapaian kinerja untuk semua sasaran pada tahun 2018 ini 

mencapai 100%, meskipun masih juga terdapat beberapa sasaran yang 

belum mencapai 100%. Hal ini memberikan implikasi pada predikat kinerja 

dari secara umum terkategori tinggi. Keberhasilan ini tidak terlepas dari 

penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang 

dimaksudkan antara lain ;  

a. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari masing-masing 

penanggungjawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah 

ditargetkan sebelumnya pada awal tahun 2018.  

b. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang 

akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.  

c. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana 

setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat 

menghasilkan sesuatu.  

d. Telah dilaksanakannya setiap triwulan rapat evaluasi pelaksanaan 

kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk 

mengantisipasi terdapatnya kegiatan yang tidak fokus pada hasil.  

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian 

program/kegiatan antara lain :  

a. Komitmen Pimpinan Daerah dalam pelaksanaan tupoksi terkait  

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan serta 

Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 

b. Adanya jejaring kerja dengan instansi terkait, partai politik, kelompok atau 

organisasi social kemasyarakatan dan masyarakat.  

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung 

keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang 

dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja untuk beberapa 

sasaran. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah 

dilakukan antara lain :  



 

Terwujudnya Masyarakat Lombok  Barat yang  Unggul, Mandiri, Sejahtera dan  Bermatabat                          

Dilandasai  Nilai Patut, Patuh. Patju  42 

 

a. Masih kurangnya sumber daya manusia (SDM), baik kualitas maupun 

kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan oleh 

Bakesbangpol Kabupaten Lombok Barat. Sehubungan dengan itu telah 

diusulkan penambahan staf untuk memenuhi kebutuhan SDM 

Bakesbangpol.  

 

b. Masih sulitnya mengimplementasikan pengangaran yang berbasis kinerja 

pada seluruh aparatur Bakesbangpol. Sebagai solusi alternatif 

dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara 

periodik, selain itu juga diimplementasikan penilaian kinerja PNS melalui 

penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).  

c. Belum optimalnya ketersediaan data yang ada di SKPD untuk menunjang 

proses perencanaan dan pengambilan kebijakan. Sebagai solusi alternatif 

agar dibangun sistem data base yang terpadu dan terintegrasi untuk 

menunjang proses perencanaan dan pengambilan kebijakan.  

d. Indikator pada level impact dan Outcome umumnya bersifat fisik, 

sementara kegiatan yang dilaksanakan Bakesbangpol umumnya hanya 

dalam bentuk koordinasi atau non fisik, sehingga pencapaian pada level 

impact dan Outcome kadang sulit tercapai. Sebagai solusi alternatif 

bentuk koordinasi dan pembinaan kepada multipihak yang terkait dalam 

upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban akan ditingkatkan baik 

kualitas maupun kuantitasnya.  

e. Alokasi anggaran yang ditetapkan setelah melewati pembahasan di DPRD 

tidak sesuai dengan yang direncanakan sehingga beberapa sasaran tidak 

dapat dicapai sesuai dengan yang ditargetkan.  

 

2. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya  
 

Sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang menunjang 

terlaksananya pencapaian perjanjian kerja yang telah di tetapkan oleh Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat tahun 2018 dengan 

dukungan sumber daya aparatur sebanyak 34 orang yang terbagi dengan 
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Pejabat Struktural sebanyak 15 orang dari 17 jabatan yang ada dikarenakan 

2 orang pejabat telah memasuki masa pensiun dan belum ada pengisian 

pada jabatan yang ditinggalkan, Pelaksana sebanyak 14 orang dan Tenaga 

Honorer sebanyak 5 orang masih dirasakan kurang,  namun dari semua 

dukungan sumber daya, sarana dan prasarana yang dimiliki akan 

dimaksimalkan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis indicator 

kinerja yang telah ditetapkan. Dari segi efisiensi sumber daya yang ada tidak 

ada yang perlu diefisiensikan, karena dukungan sumber daya yang ada 

masih dirasakan kurang. 

 
3. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun 

Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja. 

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan 

terhadap pencapaian perjanjian kinerja tahun 2018 dibagi dalam 2 program 

dan kegiatan, yaitu yang bersifat prioritas dan penunjang.  

Program dan Kegiatan prioritas inilah yang lebih banyak mendukung 

pencapaian perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018. Program dan Kegiatan prioritas 

tersebut adalah : 

1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, dengan 

kegiatan : 

a. Pengendalian keamanan lingkungan 

b. Operasional Kominda  

c. Identifikasi dan pemetaan konflik  

d. Operasional FKDM 

2) Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, 

dengan kegiatan : 

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan : 

a. Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan  

b. Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila 

c. Pembinaan Pembauran Bangsa bagi Masyarakat 
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4) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat, dengan 

kegiatan : 

a. Percepatan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 

peredaran gelap narkoba (P4GN) 

5) Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan, dengan kegiatan : 

a. Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

6) Program Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya, dengan kegiatan : 

a. Penyelarasan Evaluasi Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya 

7) Program Pendidikan Politik Masyarakat 

a. Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

b. Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik 

c. Penyelarasan pelaksanaan pemilu 

 

Adapun Program dan Kegiatan penunjang dalam pencapaian perjanjian 

kinerja tahun 2018, adalah : 

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan : 

a. Penyediaan jasa surat menyurat 

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

e. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor 

g. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

h. Penyediaan alat tulis kantor 

i. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

j. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

k. Penyediaan bahan  bacaan dan peraturan perundang-undangan 

l. Penyediaan Makanan dan Minuman 

m. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam/luar Daerah  
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2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 

a. Pengadaan mebeleur 

b. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian 

Kinerja dan Keuangan, dengan kegiatan : 

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran 

 

4. Upaya SKPD untuk meningkatkan kinerjanya dimasa mendatang 

Peran, fungsi, dan tanggung jawab Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat saat ini dirasakan semakin kompleks. Tuntutan 

terhadap kinerja yang lebih baik, selain kegiatan fasilitasi, mediasi, dan 

komunikasi yang telah dilaksanakan selama ini juga terus meningkat untuk 

menunjang kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat secara 

keseluruhan. 

Sebagai suatu organisasi yang hidup dalam lingkungan yang terus berubah, 

tidak dapat diprediksi, dinamis dan kompleks, tentunya berbagai 

permasalahan organisasi yang muncul merupakan suatu keniscayaan yang 

tak dapat dihindari oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lombok Barat saat ini. Maka dari itu, sebagai sebuah organisasi publik, 

tentunya manajemen organisasi perlu terus menerus melakukan analisis 

terhadap berbagai hal strategis yang ada di lingkungan tersebut, baik itu 

sebagai suatu kelemahan dan/atau kekuatan organisasi maupun sebagai 

suatu tantangan dan/atau peluang bagi organisasi. 
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C.  AKUNTABILITAS KEUANGAN  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri atas: 

a. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa surat menyurat 

untuk operasional kegiatan pada Badan Kesbangpol Kabupaten Lombok 

Barat. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 12 bulan 

kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 2.500.000,-,. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi fisik dan anggaran 

mencapai 100%. 

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

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air, listrik, telpon dan jaringan internet. Target kinerja dan 

anggaran pada Renja tahun ini adalah 12 bulan kinerja dengan jumlah 

anggaran Rp. 76.309.000,-. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik 

dengan persentase realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 61.618.860,- atau 80,75 % dari anggaran yang tersedia. 

Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasikan sebesar Rp. 

14.690.140,- disebabkan karena adanya efisiensi dalam menggunaan 

sumber daya listrik, air dan telepon. 

c. Kegiatan penyediaan jasa dan peralatan dan perlengkapan kantor. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi dalam menunjang kegiatan 

dan penyampaian informasi kepada masyarakat melalui media spanduk, 

umbul-umbul, bendera. Jumlah anggaran yang tersedia dalam DPPA 

untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 21.339.000,-.   dengan persentase 

realisasi fisik dan anggaran mencapai 100%. 

d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional  

 Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak 

atas kendaraan operasional. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 

kegiatan ini sebesar Rp. 52.609.000,-. Persentase realisasi fisik mencapai 

100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 47.198.500,- atau 89,72 % dari 

jumlah anggaranyang tersedia. 
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e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi 

keuangan dengan jumlah anggaran Rp. 115.942.550,-,.Persentase 

realisasi fisik mencapai 100%  dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

112.042.550,- atau 96,64% dari jumlah anggaran yang tersedia. Terdapat 

sisa anggaran yang tidak dapat dieksekusi sebesar Rp. 3.900.000,-. Sisa 

anggaran ini adalah untuk pembayaran honorarium Tim/Panitia Pelaksana 

Kegiatan yang tidak dibayarkan karena adanya 1 orang anggota Tim yang 

pensiun.  

f. Penyediaan jasa kebersihan kantor, sopir, tukang kebun dan lain-lain. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa kebersihan kantor, 

sopir, tukang kebun dan lain-lain. Jumlah anggaran yang tersedia dalam 

DPPA adalah sebesar Rp. 49.948.000,-. dengan persentase realisasi fisik 

dan anggaran mencapai 100%. 

g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

Kegiatan ini dalam bentuk perbaikan alat-alat kantor dengan jumlah 

anggaran yang tersedia dalam DPPA sebesar Rp. 7.609.000,- Adapun 

capaian realisasi fisik dan anggaran mencapai 100%. 

h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor. Jumlah 

anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini yaitu sebesar Rp. 

7.972.800,-,. Persentase realisasi fisik mencapai 100%. Demikian juga 

dengan realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran yang 

tersedia. 

i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan dengan jumlah anggaran Rp. 6.609.000,-. Persentase 

realisasi fisik mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi 

anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran yang tersedia. 
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j. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi 

listrik/penerangan. Jumlah anggaran yang tersedia dalam DPPA adalah 

sebesar Rp. 2.879.000,-. Persentase realisasi fisik dan anggaran 

mencapai 100%. 

k. 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 jumlah anggaran Rp. 12.109.000,-,. Persentase realisasi fisik 

mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 

100% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

l. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman 

baik untuk rapat-rapat maupun makan minum tamu. Anggaran yang 

dialokasikan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 17.509.000,-,. Persentase 

realisasi fisik mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi 

anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

m. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalam maupun luar daerah dengan anggaran yang tersedia 

dalam DPPA sebesar Rp. 146.409.000,-. Persentase realisasi fisik 

mencapai 100%. Sedangkan realisasi anggarannya mencapai 96,85% dari 

jumlah anggaran tersedia yaitu sebesar Rp. 141.791.110,- 

 

2.  Program peningkatan sarana dan prasarana  aparatur 

a. Kegiatan pengadaan meubelair 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan 1 unit meja rapat dengan 

jumlah anggaran Rp. 14.209.000,-,. Persentase realisasi fisik dan 

anggaran mencapai 100%. 
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b. Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/operasional. 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin berkala 

kendaraan dinas/operasional  berupa perbaikan dan pemeliharaan 

kendaraan dinas dan pembelian BBM. Anggaran yang tersedia dalam 

DPPA untuk kegiatan ini sebesar Rp. 71.551.000,-. Realisasi fisik dan 

anggaran mencapai 100%. 

 

3.  Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan 

keuangan. 

a. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja  

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyusunan dan pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan dan LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan 

pengukuran kinerja satuan kerja. Jumlah anggaran yang tersedia untuk 

kegiatan ini sebesar Rp. 54.743.000,-,. Persentase realisasi fisik mencapai 

100%  dan realisasi anggaran sebesar Rp. 50.842.600,- atau 92,88% dari 

jumlah anggaran yang tersedia. Terdapat sisa anggaran yang tidak dapat 

dieksekusi sebesar Rp. 3.900.000,-. Sisa anggaran ini adalah untuk 

pembayaran honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang tidak 

dibayarkan karena adanya 1 orang anggota Tim yang pensiun. 

b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran 

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran ini dilakukan setiap 6 

bulan sekali dengan jumlah anggaran Rp. 4.590.000,-,. Realisasi fisik dan 

anggaran kegiatan ini mencapai 100%. 

 

4.  Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

a. Kegiatan Pengendalian keamanan Lingkungan 

Kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat-rapat Forkopimda maupun 

Forkopimcam untuk membahas situasi dan kondisi kamtibmas terkini yang 

bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan terjadinya 

permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara 
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berkelanjutan selama 1 tahun. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk 

kegiatan ini sebesar Rp. 1.237.226.700,-. Realisasi fisik mencapai 100% 

dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 1.223.090.200,- atau 98,86% dari 

jumlah anggaran yang tersedia. Terdapat sisa anggaran yang tidak dapat 

dieksekusi sebesar Rp. 12.400.000,-. Sisa anggaran ini adalah untuk 

pembayaran honorarium Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan yang tidak 

dibayarkan karena adanya anggota Tim yang pensiun. 

b. Operasional KOMINDA 

Kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat-rapat KOMINDA maupun Petugas 

Khusus Kecamatan untuk membahas situasi dan kondisi kamtibmas 

terkini yang bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan kemungkinan 

terjadinya permasalahan Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah 

masyarakat secara berkelanjutan selama 1 tahun. Jumlah anggaran untuk 

kegiatan ini sebesar Rp. 67.246.700,-. Realisasi fisik dan anggaran 

mencapai 100%. 

c. Identifikasi dan pemetaan konflik 

Kegiatan ini dilakukan untuk dapat menyusun peta rawan konflik di 

kabupaten Lombok Barat dengan cara pemantauan dan pengumpulan 

data-data. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini Rp. 71.610.200,-. Realisasi 

fisik dan anggaran mencapai 100%. 

d. Operasional FKDM 

Kegiatan ini dilaksanakan berupa rapat-rapat FKDM untuk membahas 

situasi dan kondisi kamtibmas terkini yang bertujuan untuk meningkatkan 

kewaspadaan dini kemungkinan terjadinya permasalahan 

Ipoleksosbudhankam ditengah-tengah masyarakat secara berkelanjutan 

selama 1 tahun. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini Rp. 39.930.800,-. 

Realisasi fisik dan anggaran mencapai 100%. 
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5.  Program pemeliharaan kamtramtibmas dan pencegahan tindak  kriminal 

a. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan  

Bentuk kegiatannya adalah monitoring situasi kamtibmas di 10 Kecamatan 

se Kab. Lombok Barat dengan jumlah anggaran Rp. 14.818.000,-. 

Realisasi fisik mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi 

anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

 

6.  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

a. Peningkatan Ketahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan. 

Bentuk kegiatannya Diskusi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan 

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di kalangan guru, pelajar dan 

masyarakat. Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40.764.700,. 

Realisasi fisik dan anggaran mencapai 100%.  

 

7.  Program Pendidikan Politik Masyarakat 

a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol 

yang dilakukan di 10 kecamatan dengan jumlah anggaran Rp. 

21.644.700,-. Realisasi fisik dan anggaran mencapai 100%. 

b. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Parpol 

Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai 

politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat. 

Jumlah anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 42.625.900,-. Realisasi 

fisik mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya 

mencapai 100% dari jumlah anggaran yang tersedia. 

c. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu. 

Bentuk Kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi Politik Dalam 

Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik dan pembentukan Tim Penyusun 
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Data dan Informasi Parpol serta Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi 

Perkembangan Politik. Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan ini 

sebesar Rp. 92.674.900,-. Realisasi fisik mencapai 100%. Demikian juga 

dengan realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran yang 

tersedia. 

 

8.  Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) 

a. 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 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Jumlah anggaran 

pada kegiatan ini sebesar Rp. 20.334.200,-. Realisasi fisik mencapai 

100% dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 19.894.200,- atau 98% dari 

jumlah anggaran yang tersedia.  

 

9. Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan 

a. Kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan. 

Bentuk kegiatannya adalah meninjau ke lokasi / sekretariat organisasi dan 

melakukan pembinaan dan pelatihan kepada pengurus organisasi 

kemasyarakatan serta menyusun data Ormas/LSM yang ada di 

Kabupaten Lombok Barat.  Jumlah anggaran untuk kegiatan ini Rp. 

35.896.700,-. Realisasi fisik dan anggaran mencapai 100%. 

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 

Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Ormas 

dan LSM, yang dilakukan di 10 kecamatan dan 122 desa/kel dengan 

jumlah anggaran Rp. 26.606.700,-. Realisasi fisik mencapai 100%. 

Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah 

anggaran yang tersedia. 
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10. Program Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 

a. Penyelarasan Evaluasi Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya 

Jumlah anggaran yang dialokasikan unruk mendukung kegiatan ini 

sebesar Rp. 17.556.700,-. Realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi 

anggarannya sebesar Rp. 17.211.200,- atau 98% dari jumlah anggaran 

yang tersedia. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat pada dasarnya merupakan bentuk 

pertanggungjawaban atas Program dan kegiatan strategis yang telah ditetapkan. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 memuat 

laporan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Lombok Barat selama kurun waktu tahun 2018 yang dituangkan dalam 8 sasaran 

strategis. 

Secara umum tujuan, program ataupun sasaran Bakesbangpol Tahun 2018 telah 

berjalan dengan baik meskipun masih ditemui sejumlah hambatan atau kendala 

dalam pelaksanaannya. Terdapat beberapa kegiatan yang secara realisasi 

keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi 

dalam penggunaan listrik, air dan telpon. Hasil yang telah dicapai di tahun 2018 

tentunya masih perlu lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun mendatang agar dapat 

merespon setiap tantangan atau tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. 

Adapun keberhasilan atas pencapaian target dari kegiatan atau sasaran yang 

telah ditetapkan tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat di 

dalamnya. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya 

sistem kerja yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan 

bersifat kekeluargaan. 

Adapun hambatan/kendala dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat 

menghambat proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila dapat langsung 

dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala di Badan Kesbangpol Kabupaten 

Lombok Barat diantaranya masih kurangnya anggaran yang tersedia untuk 

pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja 2018. Selain itu juga 

masih kurangnya staf pelaksana, sehingga ada beberapa pejabat yang tidak 

memeliki staf dan ada staf yang masih merangkap tugas. 
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B. SARAN 

Untuk mengatasi persoalan yang di hadapi Bakesbangpol maka langkah-langkah 

yang harus dilakukan antara lain : 

1. Mengevaluasi secara mendalam program yang belum maksimal 

pencapaiannya untuk menemukan strategi yang lebih baik dalam mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

2. Perencanaan yang lebih realistis dalam menentukan target yang hendak 

dicapai dengan mempertimbangkan seluruh kemampuan yang ada. 

3. Menempuh sejumlah langkah dan tindakan dalam mengembangkan kebijakan 

politik nasional baik kepada aparatur kesbangpol maupun terhadap organisasi 

politik ataupun ormas/LSM. 

4. Melakukan penelitian secara terpadu melalui Tim Komunitas Intelijen Daerah 

(Kominda), FPK, FKDM dan serta melarang kegiatan kelompok 

kemasyarakatan yang meresahkan ditengah masyarakat. 

5. Dapat menganggarkan dana guna mendukung kegiatan pemantapan wawasan 

kebangsaan dan kegiatan lainnya. 

6. Memaksimalkan kinerja dan koordinasi terkait pemantauan keberadaan dan 

kegiatan orang asing, Non Government Organization (NGO) dan lembaga asing 

di daerah. 

      

            Gerung,  10 Januari  2019 

 

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
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