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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 
1.1.  LATAR BELAKANG 

Dalam Era Pemerintahan saat ini permasalahan yang dihadapi 

sangatlah kompleks dan sangat memerlukan kerja keras dalam 

menyelesaikannya. Untuk mencapai hal tersebut oleh Pemerintah sekarang 

telah ditetapkan Tri Sakti Pembangunan yaitu : 

1. Berdaulat secara politik 

2. Berdikari secara ekonomi 

3. Berkepribadian secara sosial budaya. 

Dari Trisakti tersebut dapat diwujudkan menjadi Nawa Cita atau 9 

Cita-cita yang salah satunya membuat Pemerintah tidak absen dengan 

membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 

terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan 

publik pada institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi 

melalui reformasi system kepartaian Pemilu dan Lembaga Perwakilan bertolak 

dari Nawa Cita tersebut reformasi disegala bidang termasuk menuntut adanya 

“good goverment” secara transparans sebagai bentuk pertanggungjawaban 

Pemerintah. 

Dalam rangka pertanggungjawaban publik tersebut Pemerintah 

Daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi belanja secara efisien dan efektif 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga 

berarti bahwa pengalokasian anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dan skala prioritas masyarakat. 

Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan system 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga 

penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara 

berdaya guna dan berhasil guna. Sejalan dengan pemikiran di atas maka 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat berkewajiban 

untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara periodik setiap tahunnya 

sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan tuntutan tersebut di atas. 
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1.2. MAKSUD DAN TUJUAN 

  Penyusunan Laporan Tahunan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban atau 

menerangkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok 

Barat terhadap kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2017 dengan tujuan 

didalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung 

secara lancar, tertib, berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab. 

1.3. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

 Sistematika Pembahasan Laporan Tahunan adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

   1.1. Latar Belakang 

   1.2. Maksud dan Tujuan 

   1.3. Sistematika Pembahasan 

BAB II GAMBARAN UMUM 

   2.1. Tugas dan Fungsi Bakesbangpol 

   2.2. Struktur Organisasi 

BAB III VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAKESBANGPOL 

3.1.  Visi  

3.2.  Misi 

3.3. Tujuan 

3.4. Sasaran 

BAB IV PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

   4.1. Pelaksanaan Kegiatan Rutin Masing-masing Bidang 

   4.2. Evaluasi Renja Bakesbangpol sesuai Form C4 dan C5 

BAB V TUGAS-TUGAS LAIN 

5.1. Program/kegiatan yang sumber dari APBN (Dana Tugas 

Pembantuan) 

   5.2. Permasalahan/Hambatan 

   5.3. Solusi/Saran 

BAB VI PENUTUP 

   6.1. Kendala dan Hambatan 

   6.2. Arahan dan Solusi 

 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM 
  

 
2.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

2.1.1 Tugas Pokok 

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. 

Berdasarkan kedua peraturan tersebut diatas, Kedudukan, 

Susunan organisasi, tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan 

penyusunan kebijakan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik. 

 

2.1.2. Fungsi 

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas 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 

PemerintahanUmum 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. 
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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 

 

2.2. 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 & 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: 

a. Penyusunan rencana strategis dibidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan bidang 

kesatuan bangsa dan politik; 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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 : 

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; 
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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 

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; 
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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; 

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. 
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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; 

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; 



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

                                              Dilandasai  Nilai Patut, Patuh. Patju  13 
 

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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BAB III 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
 
 

3.1.  VISI BAKESBANGPOL   

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. 

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”. 
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3.2.  MISI 

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. 

 

3.3.  TUJUAN  

Tujuan adalah suatu yang harus dicapai atau dihasilkan dalam  jangka waktu 

tertentu. Tujuan yang hendak dicapai antara lain :  

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. 

 

3.5. SASARAN 

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi 

Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang 

lebih pendek dari tujuan. Sesuai dengan program dan kegiatan yang telah 

ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai adalah:  

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. 
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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.  
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BAB IV 

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 

 

4.1. Pelaksanaan Kegiatan Rutin Masing-masing Bidang 

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, Badan 

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lombok Barat melaksanakan sejumlah 

Program yang merupakan operasionalisasi dari berbagai arah kebijakan dan 

strategi, yang mencakup satu atau lebih kegiatan. Adapun Program dan Kegiatan 

pada masing-masing Bidang adalah sebagai berikut : 

A. Sekretariat  

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Sekretariat Bakesbangpol 

adalah : 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan Kegiatan sebagai 

berikut :  

1) Penyediaan jasa surat menyurat 

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

3) Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor 

4) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan 

dinas/operasional 

5) Penyediaan jasa administrasi keuangan 

6) Penyediaan jasa kebersihan kantor 

7) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

8) Penyediaan alat tulis kantor 

9) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

10) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 

11) Penyediaan bahan  bacaan dan peraturan perundang-undangan 

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam/luar daerah 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan Kegiatan 

sebagai berikut :  

1) Pembangunan gedung kantor 

2) Pengadaan peralatan gedung kantor 

3) Pengadaan mebeleur 

4) Pengadaan komputer 

5) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
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6) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan, dengan Kegiatan sebagai berikut :  

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja 

SKPD 

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran 

 

B.  Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Penanganan Konflik 

dan Kewaspadaan Nasional adalah : 

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 

Tujuan program ini untuk meningkatkan pengendalian gangguan 

masyarakat dan  keamanan lingkungan bekerja sama dengan intelejen 

daerah untuk menunjang kamtibmas sehingga terdeteksinya lebih dini 

masalah-masalah yang menimbulkan gangguan di 10 Kecamatan, 119 

desa dan 3 kelurahan di Kabupaten Lombok Barat. 

Kegiatan pada Program ini adalah sebagai berikut :  

1) Pengendalian keamanan lingkungan 

2) Operasional Kominda  

3) Identifikasi dan pemetaan konflik  

4) Operasional FKDM 

2. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal. 

Tujuan program ini untuk meningkatkan kantrantibmas juga mengadakan 

evaluasi dengan cara memberikan informasi dan mengadakan monitoring 

kepada masyarakat di 10 Kecamatan yaitu bagaimana caranya 

pencegahan tindak kriminal dan penanggulangannya.  

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program ini 

adalah Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 

 

C.  Bidang Bina Idiologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Bina Idiologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa adalah : 

1. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

Tujuan Program ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan 

wawasan masyarakat tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. 
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Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program ini 

adalah :  

1) Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 

2) Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya 

bangsa 

3) Pembinaan kesadaran bela Negara dalam rangka membangun 

karakter bangsa 

4) Peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan 

 

D. Bidang Politik Dalam Negeri  

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Bina Idiologi, 

Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa adalah : 

1. Program Pendidikan Politik Masyarakat 

Tujuan program ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 

pelaksanaan pendidikan politik masyarakat dengan cara melakukan 

penyuluhan kepada masyarakat.  

Kegiatan yang dilaksanakan pada Program ini adalah :  

1) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

2) Penyaluran bantuan keuangan kepada partai politik 

3) Pelatihan peningkatan pemahaman etika dan budaya politik bagi 

pengurus parpol 

4) Fasilitasi pelaksanaan pemilu 

 

E. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Bidang Ketahanan Ekonomi, 

Sosial Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan adalah : 

1. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/ 

AIDS 

 Tujuan program ini untuk meningkatkan pencegahan dan Pemberantasan 

Penyalahgunaan dan peredaran gelap minuman keras dan narkoba. 

 Kegiatan yang dilaksanakan pada Program ini adalah Percepatan, 

pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap 

narkoba (P4GN) 

2. Program Ketahanan Organisasi Kemasyarakatan 
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 Tujuan dari Program ini adalah agar terwujudnya Organisasi 

Kemasyarakatan yang kuat dan mandiri. 

Adapun Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung Program ini 

adalah :  

1) Pembinaan dan fasilitasi organisasi kemasyarakatan 

2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

 

4.2.  Evaluasi Renja Perangkat Daerah 

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 kinerja 

dengan jumlah anggaran Rp.2.703.900,-, namun anggaran yang tersedia 

dalam DPA adalah sebesar Rp.2.653.900,-. Kegiatan ini dapat 

dilaksanakan dengan baik dengan persentase realisasi kinerja mencapai 

100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.653.900,- atau 98,13 % dari 

anggaran dalam Renja. 

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 kinerja dengan target jumlah 

anggaran Rp.71.346.450,-, Jumlah anggaran ini sesuai dengan yang 

tersedia dalam DPA. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik dengan 

persentase realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 55.992.964,- atau 78,48 % dari anggaran yang tersedia. 

Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasikan sebesar Rp. 

15.353.486,- 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. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini 

adalah 12 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 59.060.000,-, namun 
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anggaran yang tersedia dalam DPA adalah sebesar Rp. 50.510.000,-.   

dengan persentase realisasi fisik mencapai 100% dan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 46.898.000,- atau 79,56 % dari jumlah anggaran dalam 

Renja. 

d. Kegiatan jasa pemeliharaan dan  perizinan kendaraan dinas / operasional  

 Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi terhadap pembayaran pajak 

atas kendaraan operasional. Target kinerja dan anggaran pada Renja 

tahun ini adalah 15 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 56.988.500,-, 

Jumlah anggaran ini sesuai dengan yang tersedia dalam DPA. Persentase 

realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

53.579.100,- atau 94,02 % dari jumlah anggaran dalam Renja. 

e. Kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan jasa administrasi 

keuangan. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 60 

kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 157.305.850,-, namun anggaran 

yang tersedia dalam DPA adalah sebesar Rp. 154.505.850,-.  dengan 

persentase realisasi kinerja mencapai 100%  dan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 150.474.700,- atau 95,66% dari jumlah anggaran dalam 

Renja. 

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. Target kinerja dan anggaran pada Renja 

tahun ini adalah 12 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 48.153.000,-, 

sedangkan anggaran yang tersedia dalam DPA adalah sebesar Rp. 

50.153.000,-. dengan persentase realisasi fisik mencapai 100% dan 

realisasi anggaran sebesar Rp. 50.153.000,- atau 104% dari jumlah 

anggaran dalam Renja. 

g. Kegiatan penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 

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

anggaran pada Renja tahun ini adalah 30 kinerja dengan jumlah anggaran 

Rp. 12.500.000,-, jumlah ini sesuai dengan yang tersedia dalam DPA. 

Adapun capaian realisasi kinerja mencapai 100%. Demikian juga dengan 
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realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran dalam Renja 

yaitu sebesar Rp. 12.500.000,- 

h. Kegiatan penyediaan alat tulis kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan alat tulis kantor. Target 

kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 12 kinerja dengan 

jumlah anggaran Rp. 12.769.200,-, sesuai dengan anggaran yang tersedia 

dalam DPA. Persentase realisasi kinerja mencapai 100%. Demikian juga 

dengan realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran 

dalam Renja yaitu sebesar Rp. 12.768.900,- 

i. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan barang cetakan dan 

penggandaan. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 

200 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 12.755.000,-, sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dalam DPA. Persentase realisasi kinerja 

mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 

99,79% dari jumlah anggaran dalam Renja yaitu sebesar Rp. 12.728.000,- 

j. Kegiatan penyediaan komponen dan instalasi listrik/penerangan 

Kegiatan dilaksanakan dalam penyediaan bentuk komponen dan instalasi 

listrik/penerangan. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini 

adalah 12 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 4.050.000,-, sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. Persentase realisasi kinerja 

mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 

100% dari jumlah anggaran dalam Renja yaitu sebesar Rp. 4.050.000,-. 

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. 

Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 48 kinerja 

dengan jumlah anggaran Rp. 14.880.000,-, sesuai dengan anggaran yang 

tersedia dalam DPA. Persentase realisasi kinerja mencapai 100%. 

Sedangkan realisasi anggarannya mencapai 93,68% dari jumlah 

anggaran dalam Renja yaitu sebesar Rp. 13.940.000,- 
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l. Kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk memfasilitasi rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalam maupun luar daerah. Target kinerja dan anggaran 

pada Renja tahun ini adalah 12 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 

123.025.000,-, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. 

Persentase realisasi kinerja mencapai 100%. Sedangkan realisasi 

anggarannya mencapai 98,20% dari jumlah anggaran dalam Renja yaitu 

sebesar Rp. 120.0807.500,- 

2.  Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur 

a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penambahan ruangan kerja bidang. 

Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 1 paket (35m2) 

dengan jumlah anggaran Rp. 106.100.000,-, namun realisasinya dialihkan 

pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 

b. Kegiatan pengadaan meubelair 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan meja dan kursi untuk 

pejabat eselon II dan III di lingkungan Bakesbangpol Kab. Lobar. Target 

kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 23 kinerja dengan 

jumlah anggaran Rp. 56.758.000,-, sedangkan anggaran yang tersedia 

dalam DPA adalah sebesar Rp. 72.127.000,-. dengan persentase realisasi 

fisik mencapai 100% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 70.970.000,- 

atau 125% dari jumlah anggaran dalam Renja. 

c. Kegiatan pengadaan komputer 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pengadaan computer, laptop dan 

pengadaan printer. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini 

adalah 14 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 72.750.000,-, sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. Persentase realisasi kinerja 

mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 

100% dari jumlah anggaran dalam Renja yaitu sebesar Rp. 72.750.000,-. 
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d. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk pemeliharaan rutin/berkala gedung 

kantor untuk meningkatkan usia pakai gedung kantor. Target kinerja dan 

anggaran pada Renja tahun ini adalah 1 paket kinerja dengan jumlah 

anggaran Rp. 47.601.000,-, sedangkan anggaran yang tersedia dalam 

DPA adalah sebesar Rp. 154.751.000,-  yang sebagian merupakan 

pengalihan dari Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor. Persentase 

realisasi kinerja mencapai 300% dan realisasi anggaran sebesar Rp. 

151.980.000,- atau 319% dari jumlah anggaran dalam Renja. 

e. 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. Target kinerja dan anggaran pada 

Renja tahun ini adalah 14 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 

109.772.550,-. Dana yang tersedia dalam DPA untuk kegiatan ini sebesar 

Rp. 108.172.550,-. Realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi 

anggarannya sebesar Rp. 102.267.050,- atau 93,16% dari jumlah 

anggaran dalam Renja. 

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 seperti LAKIP  sebagai bahan evaluasi dan 

pengukuran kinerja satuan kerja yang di sertai uang lembur. Target kinerja 

dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 8 kinerja dengan jumlah 

anggaran Rp. 40.117.900,-, sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia 

dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggarannya 

sebesar Rp. 39.870.900,- atau 99,38% dari jumlah anggaran dalam Renja. 

b. Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran 

Kegiatan penyusunan laporan keuangan semesteran ini dilakukan setiap 6 

bulan sekali.  Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 8 

kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 5.632.000,-, sesuai dengan jumlah 

anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100% 
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dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.502.000,- atau 97,69% dari 

jumlah anggaran dalam Renja. 

 

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 

berkelanjutan selama 1 tahun. Target kinerja dan anggaran pada Renja 

tahun ini adalah 61 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 1.438.321.600,-. 

Dana yang tersedia dalam DPA untuk kegiatan ini sebesar Rp. 

1.419.521.600,-. Realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi 

anggarannya sebesar Rp. 1.408.781.405,- atau 97,95% dari jumlah 

anggaran dalam Renja.  

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. Target kinerja dan 

anggaran pada Renja tahun ini adalah 37 kinerja dengan jumlah anggaran 

Rp. 125.976.000,- sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. 

Realisasi kinerja mencapai 100% dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 

111.116.000,- atau 88,20% dari jumlah anggaran dalam Renja. 

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. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 24 

kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 236.393.100,- sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100% 

dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 235.543.100,- atau 99,64% dari 

jumlah anggaran dalam Renja. 
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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. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 

16 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 85.796.800,- sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100% 

dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 73.316.800,- atau 85,45% dari 

jumlah anggaran dalam Renja. 

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. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini 

adalah 80 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 42.645.100,- sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 

100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 100% dari 

jumlah anggaran dalam Renja. 

6.  Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 

a. Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan social di kalangan masyarakat. 

Bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi Peningkatan Toleransi dalam 

kehidupan beragama kepada masyarakat, tokoh agama, suku dan etnis. 

Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 200 kinerja 

dengan jumlah anggaran Rp. 158.623.100,- sesuai dengan anggaran 

yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 67%, sedangkan 

realisasi anggarannya sebesar Rp. 118.892.000,- atau 74,95% dari jumlah 

anggaran dalam Renja. Sisa anggaran sebesar Rp. 39.871.100,- (25,05%) 

tidak direalisasikan dikarenakan adanya pembatasan realisasi yang 

merupakan kebijakan Pemda dalam rangka penghematan anggaran. 

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

Bentuk kegiatannya adalah Sosialisasi Peningkatan kesadaran 

masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada tokoh 

masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan unsur Pemerintah. Target 
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kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 200 kinerja dengan 

jumlah anggaran Rp. 43.533.600,- sesuai dengan anggaran yang tersedia 

dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100%. Demikian juga dengan 

realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran dalam 

Renja. 

c. Pembinaan Kesadaran Bela Negara dalam rangka membangun karakter 

bangsa. 

Bentuk kegiatannya adalah Pelatihan Pembinaan Kader Bela Negara 

kepada tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, dan unsur 

Pemerintah. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 270 

kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 53.830.900,- sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100%. 

Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah 

anggaran dalam Renja. 

d. Peningkatan Ketahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan. 

Bentuk kegiatannya Diskusi Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan 

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di kalangan guru, pelajar dan 

masyarakat. Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 350 

kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 290.842.000,- sesuai dengan 

anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 73%, 

sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 213.596.100,- atau 73,44% 

dari jumlah anggaran dalam Renja. Sisa anggaran sebesar Rp. 

69.635.900,- (26,56%) tidak direalisasikan dikarenakan adanya 

pembatasan realisasi yang merupakan kebijakan Pemda dalam rangka 

penghematan anggaran. 

8.  Program Pendidikan Politik Masyarakat 

a. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan 

Bentuk kegiatan ini adalah pemantauan dan pembinaan terhadap Parpol 

yang dilakukan di 10 kecamatan. Target kinerja dan anggaran pada Renja 

tahun ini adalah 80 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 50.221.600,- 

sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja 

mencapai 100%. Demikian juga dengan realisasi anggarannya mencapai 

100% dari jumlah anggaran dalam Renja. 
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b. Kegiatan Fasilitasi Penyaluran Bantuan Kepada Parpol 

Bentuk kegiatannya adalah memfasilitasi bantuan keuangan kepada partai 

politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lombok Barat. Target 

kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 12 kinerja dengan 

jumlah anggaran Rp. 35.415.200,- sesuai dengan anggaran yang tersedia 

dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100%. Demikian juga dengan 

realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran dalam 

Renja. 

c. Pelatihan Peningkatan Pemahanan Etika dan Budaya Politik bagi 

Pengurus Parpol. 

Bentuk Kegiatannya adalah melaksanakan pelatihan Peningkatan 

Pemahanan Etika dan Budaya Politik bagi Pengurus Parpol dengan tujuan 

agar meningkatnya pemahaman pengurus parpol, tokoh masyarakat dan 

tokoh agama tentang etika dan budaya politik. Namun kegiatan ini tidak 

dapat dilaksanakan karena adanya kebijakan pembatasan realisasi dari 

Pemda dalam rangka penghematan anggaran sehingga anggaran yang 

dapat direalisasikan hanya sebesar Rp. 16.200.000,- atau 54,21% dari 

anggaran dalam Renja sebesar Rp. 29.884.200,- 

d. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilu. 

Bentuk Kegiatannya adalah melaksanakan Sosialisasi Politik Dalam 

Partisipasi Masyarakat di Bidang Politik dan pembentukan Tim Penyusun 

Data dan Informasi Parpol serta Tim Pemantau, Pelaporan dan Evaluasi 

Perkembangan Politik. Namun kegiatan sosialisasi tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya kebijakan pembatasan realisasi dari Pemda 

dalam rangka penghematan anggaran sehingga anggaran yang dapat 

direalisasikan hanya sebesar Rp. 46.800.000,- atau 60,14% dari anggaran 

dalam Renja sebesar Rp. 77.814.300,- 

9.  Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS 

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 

yang memangku jabatan eselon IV, Camat, Kades serta BPD. Target 
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kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 200 kinerja dengan 

jumlah anggaran Rp. 131.488.000,-. Dana yang tersedia dalam DPA untuk 

kegiatan ini sebesar Rp. 165.038.100,-. Realisasi kinerja mencapai 100% 

dan realisasi anggarannya sebesar Rp. 144.593.300,- atau 110% dari 

jumlah anggaran dalam Renja.  

 

10. 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.  Target kinerja dan anggaran pada Renja tahun 

ini adalah 50 kinerja dengan jumlah anggaran Rp. 53.119.200,- sesuai 

dengan anggaran yang tersedia dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 

73%, sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 39.625.000,- atau 

74,60% dari jumlah anggaran dalam Renja. Sisa anggaran sebesar Rp. 

13.494.200,- (25,40%) tidak direalisasikan dikarenakan adanya 

pembatasan realisasi yang merupakan kebijakan Pemda dalam rangka 

penghematan anggaran. 

 

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. Target 

kinerja dan anggaran pada Renja tahun ini adalah 40 kinerja dengan 

jumlah anggaran Rp. 24.023.200,- sesuai dengan anggaran yang tersedia 

dalam DPA. Realisasi kinerja mencapai 100%. Demikian juga dengan 

realisasi anggarannya mencapai 100% dari jumlah anggaran dalam 

Renja. 
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BAB V 

TUGAS TUGAS LAINNYA 

 

5.1.  Program/kegiatan yang sumber dari APBN (Dana Tugas Pembantuan) 

Badan Kesatuan Bangsa dan Kabupaten Lombok Barat dalam tahun 

anggaran 2017, tidak mempunyai dana yang bersumber dari luar APBD 

Kabupaten Lombok Barat baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun hibah 

/bantuan  dari luar negeri atau pihak-pihak lainnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1.  KENDALA  DAN HAMBATAN 

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2017 sudah berpedoman pada DPPA dan 

dalam hal ini pencairan anggaran tidak mendapatkan permasalahan yang berarti. 

Namun memang ada beberapa kegiatan yang masih harus disempurnakan 

karena adanya permasalahan-permasalahan yang muncul pada saat kegiatan 

tersebut berjalan. Dari total anggaran sesuai dengan DPPA Rp. 

6.424.328.082,22,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 

2.511.911.732,22,- dan belanja langsung Rp. 3.912.416.350,- dengan realisasi 

anggaran Rp. 6.041.508.249,- (96,78%). Tidak tercapainya realisasi 100% 

disebabkan adanya pembatasan realisasi anggaran dari beberapa jenis belanja 

seperti honorarium Tim, Uang lembur, kegiatan-kegiatan Bintek/Sosialisasi, dan 

Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah, yang merupakan 

kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam rangka penghematan anggaran tahun 

2017. 

 

Adapun kendala dan hambatan yang terjadi diantaranya adalah : 

1. Kurangnya anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan seperti operasional 

lapangan untuk Tim Terpadu Penanganan  Gangguan Konflik Sosial dan 

Petugas Khusus Kecamatan, serta untuk penunjang-penunjang operasional 

lainnya. 

2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia seperti kendaraan 

operasional lapangan, kurang maksimalnya sarana komunikasi dalam 

melaksanakan kegiatan. 

3. Terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang mampu 

mengoperasikan sarana dan prasarana yang ada seperti komputer  dan lain-

lain. 
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6.2. ARAHAN DAN SOLUSI 

Dari tantangan dan permasalahan tersebut diatas alternatif pemecahan 

adalah : 

1. Memperluas kerjasama yang lebih intens dengan anggota-anggota Tim 

Terpadu Penanganan  Gangguan Keamanan dalam Negeri diluar Pemda 

seperti BIN, Intel Kepolisian dan masyarakat yang peduli Lombok Barat. 

2. Melakukan penjajakan dengan instansi-instansi terkait diluar Pemda yang 

mempunyai program dan kegiatan yang sejalan dengan Visi dan Misi 

Bakesbang dan Politik Kabupaten Lombok Barat. 

3. Menjalin hubungan silaturahmi dan komunikasi dengan para alim ulama, 

tokoh masyarakat dan seluruh elemen masyarakat 

4. Melaksanakan Rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) 

5. Memperdayakan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) di 

Kabupaten, Kecamatan dan Desa 

6. Mengefektifkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 

7. Mengefektifkan peran Kominda 

8. Mengefektifkan peran Petugas Khusus Kecamatan (Petsus) dan Tim 

Penanganan Konflik Sosial 

9. Meningkatkan peran Camat dalam berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan 

Kades/Lurah, Kadus, Toga, Toma dan semua elemen masyarakat di Tingkat 

Kecamatan dan Desa/Kelurahan 

10. Meningkatkan kerjasama dan melakukan pendekatan dan komunikasi 

dengan pihak-pihak di luar Pemda. 

11. Diharapkan anggaran Bakesbang dan Politik dapat ditingkatkan. 

 

Gerung,      Januari  2018 
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