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TENTANG 

LAPORAN  AKUNTABILITAS  KINERJA  INSTANSI  PEMERINTAH  ( LAKIP )  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    

KABUPATEN JEMBRANA  TAHUN 2014 
 

KEPALA  KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    KABUPATEN JEMBRANA 
 
 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi  
pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna bersih dan 
bertanggungjawab dipandang perlu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah  ( LAKIP ) untuk mengetahui kemampuan  dalam 
penjabaran Visi, Misi dan Tujuan serta Sasaran Organisasi; 

b. bahwa untuk melaksanakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah ( LAKIP ) dipandang perlu menetapkan Laporan Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah  ( LAKIP )  Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    
Kabupaten Jembrana; 

c. bahwa untuk tujuan dimaksud hurup a dan b diatas, Penetapan Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  ( LAKIP ) Kantor Kesatuan Bangs 
adan  Pollitik   Kabupaten Jembrana Tahun 2014 ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana 

  
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 
Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Negara yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 3851); 

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang  Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomr 47 ; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  4286 ); 

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 
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5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  Pemeriksaan dan 
Tanggungjawab Keuangnan Negara  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor  4400 ); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4437 ); sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844 );  

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4438 );  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4578 );  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan 
dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor  4585 );  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4614 );  

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Laporan Keuangan dan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
4614 );  

12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 
Percepatan Pemberantasan Korupsi;  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Jembrana ( Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 )  

14. Peraturan Bupati Jembrana  Nomor 62 tahun 2011, Tentang Rincian  Tugas 
Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana 

 
 

M E M U T U S K A N 
 
Menetapkan   : 
 
PERTAMA  : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana Tahun 2013 
 
 
 
KEDUA : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) dimaksud dalam 

diktum PERTAMA merupakan laporan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan 
Politik   Kabupaten Jembrana kepada Bupati Jembrana sebagai laporan capaian 
kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor 
Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana 
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KETIGA        :  Naskah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana 2013 dimaksud dalam diktum 
PERTAMA, sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan 
dari keputusan ini 

 
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal  ditetapkan. 
 
 

 Ditetapkan di  Negara 
Pada tanggal   15 Januari 2014. 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Jembrana, 

 
 
 

( I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.Si ) 
Pembina 

NIP. 19631110 199003 1 025 
 
 

 

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth  : 
1. Bupati Jembrana sebagai laporan, 
2. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 
3. Wakil Bupati Jembrana sebagai laporan, 
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana sebagai laporan, 
5. Kepala Badan/Dinas/ Kantor/Instansi dan Bagian di Lingkungan pemerintah Kabupaten 

Jembrana sebagai laporan, 
6. Para Camat se – Kabupaten Jembrana, 
7. Arsip. 
 

 

 



KATA PENGANTAR 
 
 
 Om Swastyastu, 

 

 Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / 

Tuhan Yang Maha Esa atas asung wara kerta nugrahanya telah melimpahkan segala 

rahmat - Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana Tahun 2013 dapat diselesaikan 

dengan baik.  

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana Tahun 2013 merupakan capaian 

kinerja setelah berlakunya Perda Nomor 15 Tahun 2011, dimana     Tugas Pokok dan 

Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan  Politik   Kabupaten Jembrana.  Ini menjadi 

salah satu pertanggungjawaban  Pemerintah kepada DPRD Kabupaten Jembrana, 

Masyarakat, dan pihak - pihak terkait atas kinerja kami selama tahun 2013. Dari 

dokumen ini dapat kiranya dinilai seberapa jauh keberhasilan yang telah dicapai serta 

kegagalan yang terjadi, termasuk hambatan - hambatan pencapainnya. Dengan 

demikian ada satu pijakan evaluasi peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. 

 

 Penyususnan LAKIP ini berpijak pada Rencana Stategik ( RENSTRA )  

yang telah dibuat, yang memuat kebijakan, program maupun kegiatan yang mengacu 

pada RENSTRA. Namun demikian terdapat penyesuaian kebijakan untuk mengikuti 

perkembangan kebijakan nasional yang dipandang stategis. 

 

 Harapan kami mudah- mudahan dokumen ini dapat memberikan manfaat 

kepada semua pihak, terutama Bapak Bupati Jembrana untuk dapat mengevaluasi 

kinerja kami selama pada tahun 2013.  

Saran, pendapat dan kritikannya senantiasa kami nantikan untuk perbaikannya. 

 

 Om Santhi, Santhi, Santhi, Om 
 
 
             Negara,    15  Januari  2014 

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA, 
DAN POLITIK KABUPATEN JEMBRANA 

 
 
 

 I Gst. Pt. Ngr Darma Putra, S.Sos, M.SI  
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NIP. 19631110 19903 1 025 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 
 
 Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel 

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-

Undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas KKN, 

Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 

yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jembrana No. 11   Tahun 2011. RPJMD 

Kabupaten Jembrana tersebut berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai 

dengan kebutuhan pemerintah daerah.  

 

 Mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 dimana setiap instansi 

pemerintah wajib membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang 

merupakan media pertanggungjawaban selama kegiatan satu tahun. Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten 

Jembrana memuat informasi tentang pencapaian kinerja selama tahun 2013 yang 

ditinjau dari realisasi atas pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan yang dimuat 

di dalam Rencana Kerja  Tahunan. Dalam Rencana Kerja Tahunan Tahun 2013 telah 

ditetapkan sasaran strategis yang diwujudkan melalui penetapan kegiatan strategis 

yang dilaksanakan dan harus dicapai selama         tahun 2013.  

 

 Laporan Akintabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) memuat penjelasan 

tentang realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam 

pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dimulai dari perencanaan 

strategis sampai dengan pengukuran kinerja kegiatan serta pengukuran kinerja dan 

hasil capaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik     Kabupaten Jembrana 

tahun 2013. 

 

 Pengukuran keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja Kesbangpol   

Kabupaten Jembrana telah menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU 

merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan capaian prioritas 

program yang bersipat strategis. IKU ditetapkan mandiri oleh instansi pemerintah 

pusat maupun daerah dan SKPD di lingkungannya. Dalam ketentuan umum 

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

PER/09/M.PAN/5/2007 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai 

dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 



 

 Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 4 (lima) tujuan 

dan 4 (empat) sasaran strategis yang selanjutnya didukung oleh 6 (enam) sasaran 

kegiatan yang harus dicapai selama tahun 2013. Sasaran strategis tersebut 

diwujudkan melalui kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana. 

  

 Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai 

tujuan/sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana Tahun 

2013 didukung dengan sejumlah dana sebesar  Rp. 2.497.283.700.00,00 yang terdiri 

dari dua jenis belanja yaitu  belanja langsung dan belanja tidak langsung. Alokasi 

belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.1.215.057.400.00,00 ( 44,00 %) dan  alokasi 

belanja langsung sebesar Rp. 1.282.226.300,00 ( 56,00 %). Dengan melihat 

perbandingan angka diatas anggaran belanja tidak langsung memang masih lebih 

kecil dibandingkan dengan jumlah anggaran belanja langsung, yang sebenarnya. 

Anggaran /belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.215.057.400.00,00 sudah termasuk 

gaji dan tunjangan lainnya serta anggaran tambahan penghasilan.  

  

 Realisasi belanja tahun 2013 sebesar Rp.  2.157.054020.00,00 dari 

anggaran belanja yang dialokasikan sebesar Rp. 2.497.283.700.00,00 yang terbagi 

kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp.994.767.125.00 (81,87%) dari anggaran 

yang dialokasikan sebsar Rp. 1.215.057.400,00 dan realisasi belanja langsung 

sebesar Rp.1.162.286.895.00,00 (90.65%) dari anggaran yang dialokasikan sebesar 

Rp.1282.226.300,00. Dengan demikian maka sisa dari belanja langsung sebesar 

Rp.119.939.405,00 (10.35 %). 

  

 Akhirnya dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, 

diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja yang telah dicapai tahun 2013 dan 

dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan Tupoksi di tahun berikutnya. Agar 

dapat dipahami oleh semua staf di lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan politik   

Kabupaten Jembrana maka laporan ini akan dikomunikasikan secara terus menerus 

sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dimasa yang akan 

datang.  

 

 

 



Penyususnan LAKIP ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya, oleh karena 

itu kami mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan 

dimasa yang akan datang. 

  

 Negara,   Desember 2013 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 
Kabupaten Jembrana 

 
 
 

( I Gst. Pt. Ngr. Darma Putra, S.Sos M.Si ) 
Pembina 

NIP. 19631110 199003 1 025 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Umum 

   Dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel 

sebagaimana diamanatkan dalam Ketetapan MPR No. I/MPR/1998 dan 

Undang–undang No. 28 Tahun 1998 tentang penyelenggaraan Negara yang 

bersih dan bebas dari KKN, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menyusun 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Jembrana Tahun 2011 s/d 2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

No.11 Tahun 2011. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Jembrana berfungsi sebagai perencanaan taktis strategis sesuai 

dengan kebutuhan pemerintah daerah dengan menampung sebanyak– 

banyaknya aspirasi masyarakat serta mengacu pada Undang – undang No.17 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Nasional, 

Undang–undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 s/d 2014 

   

   Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun  2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Instreksi Presiden mengamanatkan 

agar setiap penyelenggara pemerintah mewujudkan Tata Kelola 

Kepemerintahan yang baik yang diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) 

   

   Sistem AKIP merupakan system manajemen pemerintahan berfokus 

pada peningkatan akuntabilitas yang berorientasi pada hasil (Outcomes 

Orientid).  

 Sistem AKIP diimplementasikan oleh masing – masing instansi pemerintah 

dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur / 

mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkan kepada instansi pemerintah 

yang lebih tinggi. Penerapan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja 

pada dasrnya adalah mengubah mind – set para birokrat dari system yang 

birikratis kea rah system yang bertujuan untuk lebih mewirausahakan birokrat 

pemerintah. Dalam bahasa lain, transpormasi sector pemerintah yang 

mengubah focus akuntabilitas dari orientasi pada masukan – masukan ( inputs 

oriented accountability ), dan proses kearah akuntabillitas pada hasil (result 

oriented accountability), terutama berupa outcomes. 



 Salah satu cara yang tepat untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan 

manajemen pemerintahan adalah dengan cara melakukan reformasi 

pengelolaan dan pertanggungjawaban instansi pemerintah. Prioritas strategis 

pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat. Instansi 

pemerintah menetapkan sasaran strategis di instasi masing – masing dengan 

ukuran – ukuran kinerja yang jelas dan terukur. 

   

   Sistem AKIP tidak saja menekankan pada output (keluaran) sebuah 

kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcomes (hasil), dengan demikian 

maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) menekankan pada hasil kegiatan dan untuk itu perlu mendapat 

perhatian. LAKIP  sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan 

tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat 

dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun 

kegagalan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. 

 

   Untuk mengukur keberhasilan maupun keggalan dalam melaksanakan 

prioritas pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Jembranatelah menetapkan Indikator Kinerja Utama 

(IKU). IKU merupakan gambara mengenai tingkat pencapaian sasaran atau 

tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang 

ditetapkan. 

 

 

B. Dasar Hukum 

 

  LAKIP Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana Tahun 

2013 disusun bedasarkan beberapa landasan sebagai berikut : 

 1. Landasan Idiil adalah Pancasila 

 2. Landasan Konstitusional adalah UUD 1945 

 3. Landasan Oprasional adalah : 

  a. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilaah Daerah – daerah Tingkat I 

Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) 



  b. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara 

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 851); 

  c. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) 

  d. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4355) 

  e. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400) 

  f.  Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang –

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang 

– Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  g. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

  h. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional 2005-2025. 

  i.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4578); 

  j.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 150; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

 

 

 



  k. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

  l.  Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 Tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi; 

  m. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun Tahun 2008 

tentang Pembentukan Organisasi  dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

Kabupaten Jembrana (Lembarana Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 

2008 Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana 

Nomor 3); 

  n. Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian 

Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    Kabupaten 

Jembrana. 

 

C. Kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana 

 

   Pelaksanaan pengelolaan kewenangan / urusan daerah ditetapkan 

melalui Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur 

Organisasi Perangkat Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut 

Pemerintah Kabupaten Jembrana menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten 

Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana dan Peraturan Bupati Jembrana 

Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik   Kabupaten Jembrana, maka Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa 

dan Politik   Kabupaten Jembrana adalah : 

  

 Fungsi : 

a. Perumus kebijakan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan 

politik  . 

b. Penyelenggara pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan 

bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang 

demokrasi.     

c. Pengoordinasian, pembinaan dan penguatan persatuan dan kesatuan 

bangsa, pemantapan pembangunan system budaya politik yang 

demokratis   

 



 Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 62 Tahun 2011 

tentang Rincian Tugas Pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   

 1. Kepala Kantor  

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik  dipimpin oleh seorang Kepala 

Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam membina, 

mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan 

kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Kepala Kantor mempunyai fungsi, 

sebagai berikut : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik ; 

b. penyiapan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi 

perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, 

penanganan konflik pemerintahan, penanganan konplik sosial, 

penanganan masalah isu aktual/isu konflik dibidang 

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk 

mengatisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman 

stabilitas daerah;  

c. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang 

fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada, pilkades, pendidikan politik dan 

pengembangan budaya politik;  

d. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang 

ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela 

negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai -nilai sejarah 

kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan, dan 

mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI.  

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

bidangnya. 

 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan berdasarkan kebijakan di bidang kesatuan 

bangsa dan politik; 

b. merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan sekala prioritas 

dan dana yang tersedia sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas; 

c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi 

perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 



dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, 

penanganan konflik pemerintah, penanganan konflik sosial; 

d. menangani masalah isu aktual/isu konflik dibidang ipoleksosbudtrantibum 

dengan cepat, tepat dan akurat untuk mengantisipasi secara dini segala 

bentuk potensi gangguan/ancaman stabilitas daerah;  

e. menyelenggarakan koordinasi, penetapan kebijakan teknis dalam bidang 

fasilitasi pemilu legislatif, pemilu Presiden/Wakil Presiden, pilkada skala 

provinsi, pilkada skala kabupaten, pilkades bekerjasama dengan KPUD 

dan Panwaslu, serta instansi terkait sehingga pelaksanaan pemilu dapat 

berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta menyelenggarakan 

pendidikan politik dan pengembangan budaya politik;  

f. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang 

ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela 

Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah 

kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan, dan 

mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI; 

g. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemantapan pembangunan sistem 

budaya politik yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan 

infrastruktur politik daerah (Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk 

menumbuhkan kemandirian dan meningkatkan partisipasi masyarakat 

dalam proses pengambilan keputusan kebijakan publik dan penguatan 

demokrasi serta memfasilitasi persoalan sosial politik dan 

kemasyarakatan;  

h. merencanakan dan memfasilitasi operasional monitoring  dan evaluasi 

perkembangan Partai Politik, LSM dan Ormas sehingga 

perkembangannya dapat dipantau; 

i. mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas 

masing-masing; 

j. memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan agar 

sasaran dapat tercapai sesuai dengan program kerja  dan ketentuan 

yang berlaku; 

k. menilai kinerja bawahan sebagai bahan pengembangan karier; 

l. mengawasi pelaksanaan tugas kesekretariatan, perencanaan kesatuan 

bangsa, politik, dan fungsional, sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

m. menyampaikan bahan dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-

langkah yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; 

n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;dan 



o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas. 

 

 2. Sub Bagian Tata Usaha 

   Sub Bagian Tata Usaha dipimpin seorang Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga, 

perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan 

keuangan kantor. 

 

   Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

mempunya fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan  rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha sesuai kebijakan 

Kantor; 

b. penyelenggaraan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, 

kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan Kantor; 

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat 

menyurat, kepegawaian, dan keuangan Kantor;dan 

d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

 

   Dalam menjalankan fungsinya Sub Bagian Tata Usaha memiliki tugas 

pokok sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha berdasarkan ketentuan 

yang berlaku sebagai pedoman kerja; 

b. melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, 

kepegawaian, program, pelaporan dan keuangan dengan meneliti 

rencana tahunan barang unit yang disesuaikan  dengan anggaran yang 

tersedia serta disesuaikan dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku; 

c. melaksanakan pengadaan, pengeluaran dan pengawasan bahan/barang 

guna memenuhi kebutuhan materiil kegiatan serta mengamankan seluruh 

inventaris kantor; 

d. mengkoordinasikan rencana kegiatan Kantor dalam menyusun program 

kerja; 

e. melakukan koordinasi dengan para Kepala Seksi;  

f. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

di Sub Bagian Tata Usaha, serta mencari alternatif pemecahannya; 



g. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas sesuai 

dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

h. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 

hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

i. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;dan 

k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

3.  Seksi Kewaspadaan Dini 
 

 Seksi Kewaspadaan Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan menyusun dan merumuskan 

rencana kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama dengan 

kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik 

pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan 

lembaga asing. 

 

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 

mempunya fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Kewaspadaan Dini sesuai kebijakan 

Kantor; 

b. penyelenggaraan pembinaan dan penguatan kewaspadaan dini; 

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan pembinaan dan penguatan 

kewaspadaan dini;dan 

d. pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

 

 Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Kewaspadaan Dini memiliki 

tugas pokok sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kewaspadaan Dini berdasarkan 

kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik;  

b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan 

intelkam, bina masyarakat, penanganan konplik pemerintahan, 



penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing. 

beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu 

konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat 

untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi 

gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; 

c. menyiapkan bahan masukan kebijakan, mediasi dan memfasilitasi 

perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, kerjasama 

dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina masyarakat, 

penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, 

pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen 

masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang 

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk 

mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman 

terhadap stabilitas daerah; 

d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan (bimbingan, supervisi, dan konsultasi, perncanaan) di 

bidang kewasapadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama 

dengan intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, 

penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, 

beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu 

konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat 

untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi 

gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; 

e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewasapadaan 

dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan intelkam, bina 

masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik 

sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, beserta komponen 

masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu konflik di bidang 

ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat untuk 

mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi gangguan/ancaman 

terhadap stabilitas daerah; 

f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang 

kewaspadaan dini, kerjasama dengan kominda, kerjasama dengan 

intelkam, bina masyarakat, penanganan konflik pemerintahan, 

penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing, 

beserta komponen masyarakat lainnya mengenai masalah isu aktual/isu 

konflik di bidang ipoleksosbudtrantibum dengan cepat, tepat dan akurat 



untuk mengantisipasi secara dini segala bentuk potensi 

gangguan/ancaman terhadap stabilitas daerah; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

di Seksi Kewaspadaan Dini, serta mencari alternatif pemecahannya; 

h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 

hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya; 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

 4. Seksi Politik Dalam Negeri 

   Seksi Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai   tugas pokok menyiapkan bahan pemantapan pembangunan 

system budaya politik yang demokratis, memfasilitasi komunikasi, konsultasi, 

dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum, dan 

tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/forum – forum 

komunikasi 

 

Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri 

mempunya fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Politik Dalam Negeri sesuai kebijakan 

Kantor; 

b. penyelenggaraan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang 

fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan skala 

kabupaten, pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya 

politik, komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan aparatur 

pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh adat, agama dan 

masyarakat melalui diskusi politik/froum-forum komunikasi; 

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan politik dalam negeri;dan 

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 



  Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Politik Dalam Negeri memiliki 

tugas pokok sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Politik Dalam Negeri berdasarkan 

kebijakan di bidang kesatuan bangsa dan politik; 

b. menyelenggarakan koordinasi penetapan kebijakan teknis dalam bidang 

fasilitasi pemilu legislatif, pilpres, pilkada skala propinsi dan pilkada skala 

kabupaten,  pilkades, pendidikan politik dan pengembangan budaya 

politik; 

c. menyiapkan bahan pemantapan pembangunan sistem budaya politik 

yang demokratis melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik 

daerah (Parpol, Ormas, LSM, Forum) untuk menumbuhkan kemandirian 

dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan 

keputusan kebijakan publik dan penguatan demokrasi serta memfasilitasi 

persoalan sosial politik dan kemasyarakatan; 

d. menyiapkan bahan-bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 

pemilihan Legislatif, pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pilkadasung di 

daerah dan Pilkades serta bantuan keuangan kepada Parpol yang 

memperoleh kursi di DPRD; 

e. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka mengadakan akurasi dan 

pemutahiran data mengenai keberadaan infrastruktur daerah (Parpol, 

Ormas, LSM, forum) termasuk Pengawasan Aliran Kepercayaan 

Masyarakat (Pakem) dan pelayanan rekomendasi terhadap izin 

penelitian; 

f. menyiapkan bahan dalam rangka memfasilitasi komunikasi, konsultasi 

dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, Parpol, Ormas, LSM, forum 

dan tokoh adat, agama dan masyarakat melalui diskusi politik/froum-

forum komunikasi; 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

di Seksi Politik Dalam Negeri, serta mencari alternatif pemecahannya; 

h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 

hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 



k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

 5. Seksi Ketahanan Nasional 

Seksi Ketahan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan rencana kebijakan 

teknis di bidang ketahanan, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela 

negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah 

kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan umat beragama dan 

kepercayaan dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya NKRI. 

 

 Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Ketahanan Nasional 

mempunya fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan rencana kerja Seksi Ketahanan Nasional sesuai kebijakan 

Kantor; 

b. penyusunan dan perumusan rencana kebijakan teknis di bidang 

ketahanan, ideologi negara, dan wawasan kebangsaan, bela Negara, 

pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, 

penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan 

kepercayaan, dan mencegah intregarasi bangsa dan tegaknya NKRI; 

c. pengoordinasian pelaksanaan urusan ketahanan nasional;dan  

d. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai bidang 

tugasnya. 

 

Dalam menjalankan fungsinya Kepala Seksi Ketahanan Nasional memiliki 

tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Seksi Ketahanan Nasional berdasarkan 

kebijakan Kantor; 

b. menyusun dan merumuskan rencana kebijakan teknis di bidang 

ketahanan nasional, ideologi Negara, dan wawasan kebangsaan, bela 

Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah 

kebangsaan, penghargaaan kebangsaan, kerukunan antar umat 

beragama dan kepercayaa, dan mencegah disintregarasi bangsa dan 

tegaknya NKRI; 

c. menyiapkan bahan materi masukan kebijakan, mediasi dan fasilitasi 

perumusan kebijakan teknis di bidang idiologi Negara dan wawasan 



kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – 

nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunana antar 

umat beragama dan kepercayaan bekerjasama dengan instansi 

terkait/lembaga dan satuan kerja terkait;  

d. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan penyelenggaraan 

pemerintahan (bimbingan, superfisi, konsultasi, perencanaan, penelitian, 

pengembangan, dan evaluasi) ketahanan ideologi Negara dan wawasan 

kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – 

nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, kerukunan antar 

umat beragama dan kepercayaan; 

e. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan nasional 

dan wawasan kebangsaan, bela Negara, pembauran bangsa, akulturasi 

budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, penghargaan kebangsaan, 

kerukunan antar umat beragama dan kepercayaan;   

f. memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas aparatur di bidang ketahanan 

nasional ideologi negara dan wawasan kebangsaan, bela negara, 

pembauran bangsa, akulturasi budaya, nilai – nilai sejarah kebangsaan, 

penghargaan kebangsaan, kerukunan antar umat beragama dan 

kepercayaan. 

g. mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan 

di Seksi Ketahanan Nasional, serta mencari alternatif pemecahannya; 

h. memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan 

sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; 

i. menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi 

hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier; 

j. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 

lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas 

pokok dan fungsinya;dan 

l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan. 

 

 

 6. Jabatan Fungsional 

   Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagaimana tugas Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 



 
 

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK   
  KABUPATEN JEMBRANA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keterangan : 
 
  : Garis Komando 
 
 
 
 
  Berdasarkan data bulan Desember 2013 jumlah pegawai yang ada di 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana adalah sebanyak 17 

orang terdiri dari yang berpendidikan pascasarjana (S2) sebanyak 1 orang, sarjana 

(S1) sebanyak 5 orang dan pendidikan SLTA sebanyak 10 orang serta dengan 

pendidikan   SD   sebanyak 1 orang. Dari 17 orang pegawai 5 orang menduduki 

jabatan struktural yang terdiri dari 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Kantor 

dengan eselon IIIa, 1 (satu) orang menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

dengan eselon IVa dan 3 (tiga) orang menjabat sebagai Kepala Seksi dengan eselon 

IVa.  Sesuai dengan rasionalisasi pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    

Kabupaten Jembrana seharusnya mempunyai personil pegawai sebanya 21 orang, 

sehingga perlu tambahan pegawai sebanyak 5 orang dari jumlah pegawai yang ada 

saat ini. 

  

 
 
 
 
 
 

Kepala 

Kantor Kesbangpol   

Kepala 

Sub Bagian TU Kelompok 
Jabatan 

Fungsional 

Kepala Seksi 
Kewaspadaan dini 

Kepala Seksi 
Ketahanan Nasional 

Kepala Seksi 
Politik Dalam Negeri 



BAB II 
RENCANA  STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA  

 

A. Rencana Strategis. 

 

   Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik     disusun untuk 

mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan melalui pentahapan yang 

konsisten, jelas dan berkesinambungan. Dengan demikian diharapkan dapat 

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. 

 

1. Visi. 

   Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana sebagai 

salah satu Satuan Kerja Perangkat Kerja Perangkat daerah di lingkungan 

Pemerintah kabupaten Jembrana wajib menetapkan visi. Perumusan visi Kantor 

Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana mengacu pada tugas pokok 

dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 

62 Tahun 2011. Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana 

menerangkan apa yang ingin dicapai, berorientasi pada masa depan, 

mempunyai arah dan focus strategi yang jelas sehingga dapat mempersatukan 

seluruh jajaran Kesatuan Bangsa dan politik  . Adapun Visi organisasi Kantor 

Kesatuan Bangsa dan politik   Kabupaten Jembrana adalah sebagai berikut :  

 

 “ TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, DENGAN 

SISTEM BUDAYA POLITIK YANG DEMOKRATIS SERTA      TERKODINATIF, 

UTUH DAN EFEKTIF “ 

 

 * Persatuan dan Kesatuan Bangsa mengandung pengertian  menjunjung 

tinggi Persatuan dan Kesatuan Bangsa melalui kegiatan wawasan 

kebangsaan/nusantara, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan Bela 

Negara untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya NKRI. 

 

 * Sistem Budaya Politik yang Demokratis adalah merupakan pemantapan 

pembangunan melalui pemberdayaan kekuatan infrastruktur politik daerah 

(Parpol, Ormas, LSM dan Forum) untuk menumbunhkan kemandirian dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

kebijakan public dan penguatan demokrasi. 

 

 *   



   Melalui visi organisasi ini semua jajaran Aparatur pada Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana diharapkan mampu berbaur dengan 

masyarakat untuk menciptakan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, waspada 

terhadap kemungkinan terjadinya ancaman, gangguan, hambatan dan 

tantangan keamanan dan ketertiban masyarakat. Diciptakan komunikasi dan 

hubungan yang harmonis dengan semua kekuatan sosial politik dan komponen 

masyarakat lainnya agar demokratis, tumbuh sinergi yang menguntungkan demi 

terciptanya masyarakat Jembrana yang sejahtera. Di samping itu bermanfaat 

pula dalam medorong anggota organisasi untuk mencapai tujuan – tujuan baik 

tujuan bersama maupun tujuan individu,     

  

2. Misi 

   Untuk mewujudkan visi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik     Kabupaten 

Jembrana ditetapkan Misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan 

instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Misi menjelaskan mengapa 

organisasi itu ada dan apa yang dilakukannya serta bagaimanan melakukannya. 

Adapaun  Misi Kantor Kesatuan Bangsa,dan Politik     Kabupaten Jembrana 

yang diuraikan sebagai berikut : 

 

 a. Mewujudkan penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, melalui wawasan 

kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta 

mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik 

Indunesia. 

  Bahwa untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, perlu kiranya 

kita mensosialisasikan masalah – masalah  penguatan persatuan dan 

kesatuan bangsa, melalui penyuluhan atau bimbingan teknis wawasan 

kebangsaan, bimbingan pembauran bangsa, dan bimbingan bela Negara 

untuk mencegah disintregrasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesai kepada masyarakat. 

 

b. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi 

komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, 

LSM, forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi politik / 

forum – forum komunikasi. 

Bahwa melihat situasi dan kondisi daerah Kabupaten Jembrana, perlu 

kiranya membangun budaya politik yang demokratik, melakukan komunikasi 

dan kerjasama serta diskusi – diskusi antara Pemerintah Daerah dengan 

Parpol, Ormas, LSM, Forum – Forum, tokoh Adat dan Agama serta 



masyarakat, sehingga terwujud situasi Kabupaten Jembrana yang aman, 

damai dan kondusip. 

Menciptakan stabilitas daerah yang mantap dan terkendali melalui 

penegakan kedaulatan rakyat memiliki tujuan untuk munculnya partisifasi 

masyarakat yang ditunjukan dengan keragaman aspirasi yang ada serta 

keberagaman azas di masyarakat. Hal ini penting sebagai konsekuensi dari 

dibentuknya Pemerintahan yang demokratis. Untuk kepentingan inilah 

dipandang perlu untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan terkendali.   

 

c. Melaksanakan tugas komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan aparatur 

pemerintah      . 

d. Menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi yang prima untuk 

mendukung pelaksanaan persatuan bangsa, politik yang demokratis   . 

Yang tidak kalah pentinya bahwa proses pelayanan administrasi yang 

prima dan baik, baik untuk mencatat maupun penyimpanan arsip 

administrasi sangat dibutuhkan untuk mendukung persatuan bangsa, 

hubungan antar lembaga dan politik serta pencatatan administrasi   

penanggulangan  Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Seksi Politik 

Dalam Negeri mempunya fungsi sebagai berikut : 

. 

3. Tujuan dan sasaran. 

  

    Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan kepada factor – factor kunci 

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan akan 

mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam 

rangka merealisasikan misi, menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai 

dimasa yang akan dating. Untuk memaksimalkan penetapan tujuan dan sasaran 

maka diperlukan factor–factor kinci / penentu keberhasilan yang diperoleh atas 

dasar analisa SWOT dan analisa strategi pilihan (ASP) dengan metode SWOT 

dan ASP sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Jembrana Tahun 

2011–2016 sebagai perencanaan strategis Kabupaten Jembrana Tahun 2011–

2016. 

    Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai melalui tindakan –

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan 

focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat terukur dan 

dapat dicapai.  

    Untuk mengukur sasaran digunakan indicator utama sasaran. Terdapat 

banyak definisi mengenai indicator kinerja. Indikator kinerja ada yang 



mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk 

mengukur input, output ataupun outcome. Indikator kinerja juga didefinisikan 

sebagai alat ukur yang digunakan untuk derajat keberhasilan Pemerintah dalam 

mencapai tujuan. Salah satu definisi lagi menjelaskan bahwa indicator kinerja 

adalah suatu informasi opersional yang berupa indikasi kinerja atau kondisi 

suatu fasilitas atau kelompok fasilitas. 

    Indikator terdiri dari angka (berapa) dan satuannya. Angka menjelaskan 

mengenai nilai dan satuannya memberikan arti dari nilai tersebut (apa). Angka 

yang digunakan sebagai indicator kinerja menghasilkan beberapa tipe indicator 

kinerja. Berdasarkan tipenya indicator kinerja dapat dibagi menjadi beberapa 

jenis misalnya : 

1. Kualitatif, indicator dengan tipe ini menggantikan angka dengan 

menggunakan bentuk kualitatif. Nilai yang diberika berupa suatu kelompok 

derajat kualitatif yang berurutan dalam suatu rentang skala. Skala yang 

digunakan terdiri dari dua atau lebih. Semakin banyak skala yang digunakan 

semakin tipis gradasi dari nilai – nilai yang diberikan. Apabila menggunakan 

dua skala akan member jawaban yang hitam dan putih, skala yang lebih 

banyak akan memberikan variasi “abu-abu” diantara hitam dan putih. 

2. Persentase, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan/proporsi 

angka absolute dari suatu yang akan diukur dengan total populasinya. 

Persentase umumnya berupa angka positif termasuk dalam pecahan atau 

decimal. 

3. Rasio, indicator dalam tipe ini menggunakan perbandingan angka absolute 

dari suatu yang akan diukur dengan angka absolute lainnya yang terkait. 

4. Kuantitatif, indicator ini menunjukkan kuantitas atau jumlah capaian kinerja. 

   Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan 

strategis Kantor Kesatuan Bangsa danPolitik   kabupaten Jembrana adalah 

sebagaimana  dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel 2.1 

Tujuan dan sasaran Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    Kabupaten Jembrana 

Tahun 2013 

 

Misi 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa 

No Tujuan Sasaran 

1. Meningkatkan keamanan, 

ketentraman dan ketetiban 

masyarakat dan pencegahan 

Meningkatnya kerjasama dengan tim 

komunitas intelijen daerah (Kominda) 

Meningkatnya kerjasama informasi dengan 



tindak kriminal masyarakat  

2. Meningkatkan pengembangan 

wawasan kebangsaan 

Meningkatnya toleransi dan kerukunan 

dalam kehidupan beragama 

Pembinaan Idiologi dan Wawasan 

Kebangsaan.  

3. Meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat untuk menjaga 

ketertiban dan keamanan 

Meningkatnya Koordinasi Pengamanan dan 

Ketertiban Daerah 

 

Misi 2.  Mewujudkan system budaya politik yang demokratis 

No Tujuan Sasaran 

1 Meningkatkan pendidikan politik 

masyarakat. 

Meningkatnya Pendidikan Politik Dalam 

Negeri 

    

    

 

  

4. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran. 

    Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka 

ditempuh melalui kebijakan, program dan kegiatan. Agar tujuan sasaran dapat 

dicapai maka diperlukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.Cara 

mencapai tujuan dan sasaran selengkapnya terdapat pada lampiran 

Perencanaan Strategis yang terdiri dari dua komponen yaitu kebijakan dan 

program.  

 

a. Kebijakan. 

    Kebijakan merupakan ketentuan – ketentuan dari Bupati yang akan 

dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan setiap SKPD. Setiap 

tahun dalam perencanaan strategis ditetapkan sebuah kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Jembrana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. 

Kebijakan Bupati Jembrana selama lima tahun terakhir khususnya mengenai 

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dapat dilihat pada format renstra 

terlampir. 

 

b. Program 

    Program merupakan penjabaran dari kebijakan dari SKPD dalam 

bentuk upaya nyata yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan 

menggunakan sumberdaya yang disiapkan untuk mencapai hasil yang 



terukur sesuai dengan misi SKPD. Program merupakan dukungan nyata bagi 

keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran, dengan demikian program 

disusun secara nyata, sistematis dan terpadu. Program Pembangunan 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana tahun 2013 

dipilih dari sejumlah program yang telah ditetapkan dalam Permendagri 

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Permendagri 

nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  

 

c. Kegiatan. 

    Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh 

satu atau unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya yang baik yang berupa personil (sumber daya 

manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau 

kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai 

masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 

barang/jas. Jadi penekanannya keluaran adalah barang atau jasa. 

  

  Kebijakan, Program dan kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    

Kabupaten Jembrana tahun 2013 seperti tabel di bawah ini : 

 

Tabel 2.2 

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   

Kabupaten Jembrana Tahun 2013 

 

No Program Kegiatan 

1 2 3 

1 Pemeliharaan  Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan  Tindak Kriminal 

a. 
 
 
 
b. 

Peningkatan kerjasama tim 
Komunitas Intelijen Daerah 
(Kominda) 
 
Peningkatan kerjasama informasi 
dengan masyarakat 

2 Program Pengembangan 
Wawasan Kebangsaan 

a Peningkatan toleransi dan 
kerukunan dalam kehidupan 
beragama 

3 Program Pemberdayaan 
Masyarakat Untuk Menjaga 
Ketertiban dan Keamanan 

b. Peningkatan Koordinasi  
Keamanan Daerah 

4 Program Pendidikan Politik 
Masyarakat 

a. 
 
 

Peningkatan  Pendidikan Politik 
Dalam Negeri 
  



. 
 
 

 . 

 

 

B. Penetapan  Kinerja. 

   Berdasarkan Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa      Kabupaten 

Jembrana telah menetapkan Rencana Kerja Tahunan tahun 2013 dengan jenis 

kegiatan sebagai berikut : 

 

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri : 

Sasaran 
strategis 

Indikator kinerja Target Program dan 
Kegiatan 

Anggaran 
(Rp) 

Meningkatnya 
pemeliharaan 
kantrntibmas dan 
pencegahan 
tindak kriminal 

Persetase peningkatan 
pemeliharaan kantrantibmas 
dan pencegahan tindak 
kriminal 

80% Program 
pemeliharaan 
kantrantibmas 
dan pencegahan 
tindak kriminal 

 

Frekwensi kerjasama tim 
komunitas intelijen daerah 
(kominda) 

12 kali Peningkatan 
kerjasama Tim 
Komunitas 
Intelijen Daerah 
(Kominda) 

256.600.000.00 

Meningkatnya 
pemeliharaan 
kantrntibmas dan 
pencegahan 
tindak kriminal 
 

Persetase peningkatan 
pemeliharaan kantrantibmas 
dan pencegahan tindak 
kriminal 

80 % Program 
pemeliharaan 
kantrantibmas 
dan pencegahan 
tindak kriminal 

 

Frekwensi kerjasama 
informasi dengan 
masyarakat 

12 kali Peningkatan 
kerjasama 
informasi dengan 
masyarakat 

132.364.000.00 

Meningkatnya 
pengembangan 
wawasan 
kebaangsaan 

Persentase peningkatan 
pengembangan wawasan 
kebangsaan 

100% Program 
pengembangan 
wawasan 
kebangsaan 

 

Prekwensi toleransi dan 
kerukunan dalam kehidupan 
beragama 

12 kali Peningkatan 
toleransi dan 
kerukunan dalam 
kehidupan 
beragama 

22.888.000.00 

Meningkatnya 
pemberdayaan 
masyarakat untuk 
menjaga 
ketertiban dan 
keamanan 

Persentase peningkatan 
pemberdayaan masyarakat 
untuk menjaga ketertiban 
dan keamanan 

80 % Program 
pemberdayaan 
masyarakat 
untuk menjaga 
ketertiban dan 
keamanan 

354.463.000.00 

        
Meningkatnya 
pendidikan politik 
masyarakat 

Persentase peningkatan 
pendidikan politik 
masyarakat 

80 % Program 
pendidikan politik 
dalam Negeri. 

27.245.000.00 

          
   ,        

               



BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 

 
A. Pengukuran Kinerja. 
 
    Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan 

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan 

dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara 

periodic. Penyusunan LAKIP ini didasarkan pada pengukuran hasil pelaksanaan 

perencanaan Strategik dan Rancana Kerja Tahunan yang telah ditetapkan 

sebelumnya serta setelah berakhirnya pelaksanaan kegiatan dalam tahun 2013.

  Sebagai konsekwensi dari penerapan Sistem AKIP, maka tidak lepas dari 

proses pengukuran kinerja. Untuk mengukur kinerja digunakan indicator kinerja, 

tingkat sejauh mana keberhasilan organisasi dalam menyelesaikan tugas pokok 

dan fungsinya disebut ukuran kinerja. Biasanya organisasi yang tingkat 

kinerjanya tinggi disebut organisasi produktif dan sebaliknya organisasi yang 

tingkat kinerjanya tidak mencapai standart disebut sebagai tingkat kinerjanya 

rendah atau kurang produktif.      

    Setelah menetapkan Rencana Stratejik Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik   Kabupaten Jembrana Tahun 2013, selanjutnya perlu ditetapkan 

indicator kinerja yang meliputi indicator input, output dan outcomes. Penetapan 

indicator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran, nilai indicator untuk 

masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. 

    Pengukuran kinerja tahunan dilakukan dengan mengukur tingkat 

pencapaian target kegiatan yang telah ditetapkan. Masing – masing kegiatan 

memiliki target pencapaian dan pada awal tahun berikutnya dilihat realisasinya. 

Realisasi dari rencana kegiatan dibandingkan dengan target akan memperoleh 

prosentase pencapaian rencana tingkat capaian ( target ). 

    Ada dua jenis pengukuran capaian kinerja yaitu sebagai berikut : 

 Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin 

baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin 

rendah maka digunakan rumus sebagai berikut : 

 

          Realisasi 

 Persentase Pecapaian Kinerja =   X  100 % 

          Rencana 

 



 Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian  kinerja yang semakin 

rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin 

baik, maka digunakan rumus sebagai berikut : 

         Rencana – (Realisasi – Rencana) 

 Persentase Pencapaian Kinerja =         X 100% 

          Rencana 

 

    Pengukuran terhadap pencapaian komponen sasaran ini dituangkan 

dalam Formulir Kinerja Tahun 2013. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran 

keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama. 

    Idikator Kinerja Utama (IKU) yang sering pula disebut Key Performance 

Indikator merupakan acuan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan 

capaian kinerja prioritas program yang bersifat strategis. IKU ditetapkan secara 

mandiri oleh instansi Pemerintah pusat maupun daerah dan SKPD 

dilingkungannya. Dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Negara 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 dan Peraturan 

Menteri Negara Penadayaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 

Tahun 2010 disebutkan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran 

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah yang 

mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.  

    Menurut Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara “ 

Indikaotr kinerja ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik 

tertentu yang digunakan untuk mengukur Output atau Outcome” Meneg PAN, 

2006 : 15). Dari pengertian – pengertian tersebut di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa : Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif 

berupa nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur Output 

atau Outcome dalam menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

    Dalam pengukuran kinerja diupayakan indicator kinerja pada tingkat 

outcomes dan menggambarkan keberhasilan secara keseluruhan. keberhasilan 

Pemerintah Kabupaten Jembrana merupakan keberhasilan bersama dari 

beberapa unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah kabupaten Jembrana, 

dengan kata lain pemilihan indicator kinerja pada Pemerintah kabupaten 

Jembrana bukan sekedar gabungan dari berbagai indicator kinerja pada SKPD 

pendukungnya. 



    Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politk  Kabupaten Jembrana 

setelah dinilai melalui pengukuran pencapaian sasaran dapat dikatakan berhasil 

dengan baik. Pengukuran kinerja tersebut antara lain : 

 

 1. Meningkatkan pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 

    Capaian kinerja tahun 2013, dengan sasaran terwujudnya pemeliharaan 

kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal yaitu terlaksananya pemantauan 

situasi aktual selama 12 bulan dan terealisasi selama 12 bulan atau realisasi 

keuangan sebesar Rp. 132.364.000,00 atau 100 % dari pagu anggaran sebesar 

Rp. 132.364.000.00 Capaian ini diprogramkan pada anggaran induk tahun 2013 

dan  bisa efektif dilaksanakan selama 12 bulan. 

 

 2. Meningkatkan pengembangan wawasan kebangsaan. 

 

   Capaian kinerja tahun 2013, dengan sasaran terwujudnya peningkatan 

toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama terealisasi Anggaran 

sebesar  Rp.18.000.000.00  atau 78,64 %,     dari pagu anggaran sebesar Rp. 

22.888.000,00. 

 

 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan. 

  

   Capaian kinerja tahun 2013, dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan 

Koordinasi Pengamanan dan Ketertiban  Daerah      realisasi anggaran sebesar 

Rp. 347.236.000 atau 97.96 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 354.463.000.00. 

 

 4. Meningkatkan pendidikan politik masyarakat.  

 

  Capaian kinerja tahun 2013, dengan sasaran terwujudnya pelaksanaan 

Pendidikan Politik Dalam Negeri dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 

15.099,00 atau 59.09 % dari pagu anggaran sebesar Rp. 27.245.000.00,   

 

    

 

B. Analisis dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

 

    Suatu pelaporan akuntabilitas kinerja tidak hanya berisi tingkat 

keberhasilan / kegagalan yang dicerminkan oleh hasil evaluasi indicator – 



indicator kinerja sebagaimana yang ditunjukkan oleh pengukuran penilaian 

kinerja, tetapi juga menyajikan data dan informasi yang relevan dengan 

kebutuhan bagi pembuatan keputusan agar dapat menginterpretasikan 

keberhasilan/kegagalan tersebut secara lebih luas dan mendalam. Pencapaian 

kinerja masing-masing sasaran dalam mewujudkan setiap misi dapat diuraikan 

secara ringkas dapat disajikan sebagai berikut : 

 

 Misi 1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui wawasan 

kebangsaan, pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara 

serta mencegah disintregasi bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan 

Republik Indunesia. 

 

    Kegiatan yang berkontribusi dalam mewujudkan misi meningkatkan 

persatuan dan kesatuan bangsa melalui wawasan kebangsaan, pembauran 

bangsa, ketahanan bangsa dan bela Negara serta mencegah disintregasi 

bangsa dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indunesia adalah : 1) 

Peningkatan kerjasama tim komunitas intelijen daerah (Kominda), 2) 

Peningkatan kerjasama informasi dengan masyarakat, 3) Peningkatan toleransi 

dan kerukunan dalam kehidupan beragama,      

 

Misi 2. Mewujudkan system budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi 

komunikasi, dan kerjasama dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, 

LSM, forum dan tokoh agama dan masyarakat, dengan jalan diskusi 

politik / forum – forum komunikasi. 

  

    Kegiatan yang berkontribusi untuk mewujudkan misi mewujudkan system 

budaya politik yang demokratis melalui fasilitasi komunikasi, dan kerjasama 

dengan aparatur pemerintah, parpol, ormas, LSM, forum dan tokoh agama dan 

masyarakat, dengan jalan diskusi politik / forum – forum komunikasi adalah : 1) 

Pendidikan Politik Dalam Negeri,   

 

  

     

    

 

    Pada tahun 2013 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    Kabupaten 

Jembrana telah menetapkan sebanyak 6  sasaran. Keenam  sasaran telah 

mampu dilaksanakan dengan analisis dan evaluasi.  



    Untuk mengantisifasi ancaman instabilitas daerah kedepannya diperlukan 

pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap 

kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah perlu didukung 

dengan kebijakan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. 

Disamping itu juga perlu mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi 

verttikal sebagai jaringan intelijen utamanya kepada pihak intelkam.  

 Masyarakat Kabupaten Jembrana yang heterogen, baik dilihat dari segi agama, 

budaya, suku, maupun etnis. Tingkat heterogenitas yang cukup tinggi ditambah 

lagi dengan sejarah panjang politik Kabupaten Jembrana yang penuh dengan 

warna kekerasan, bisa menumbuhkan ancaman instabilitas. Karena itu 

dilakukan berbagai macam upaya untuk mengatasinya.  

 
   Bahwa tingkat capaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat 

Kabupaten Jembrana yang bebas dari ancaman instabilitas relatif aman dan 

terkendali. Ini dibuktikan dengan tingkat capaian 100 % kegiatan yang dilakukan 

untuk menurunkan ancaman instabilitas daerah dengan melakukan penyerapan 

informasi, penghimpun, merumuskan dan penyaluran kepada pemimpin sebagai 

bahan pengambilan kebijakan. Pada tingkat pimpinan dibentuk Dewan Pembina 

Kominda ( Komunitas Intelijen Daerah ) yang tugas dan fungsinya membina dan 

memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan 

timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah dan mengkoordinasikan fungsi dan 

kegiatan instansi vertical di Kabupaten Jembrana sebagai jaringan intelijen.  

Dalam Kominda Kabupaten Jembrana mempunyai tugas yaitu merencanakan, 

mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan informasi atau 

bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala atau 

peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah, serta memberikan 

rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi bupati mengenai kebijakan yang 

berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas 

nasional di daerah. 

 
  Seperti diketahui adanya kunjungan orang asing yang datang ke Kabupaten 

dan bahkan ada sampai menetap dapat memberikan manfaat positif bagi 

perkembangan pariwisata daerah, namun perlu juga diingat bahwa tidak semua 

orang asing yang datang tersebut membawa dampak positif. Untuk itu kegiatan 

pemantauan tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada.  

 
      .  

 
     

  



 

   

Untuk mewujudkan sistem politik yang berkedaulatan rakyat, demokratis, 

terbuka dengan mengutamakan azas musyawarah mufakat ditetapkan indikator 

berupa adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan politik serta 

mengingkatkan kesadaran politik masyarakat. Usaha-usaha yang dilakukan untuk 

mewujudkan sasara ini adalah dengan melakukan berbagai kegiatan dengan target 

dan tingkat capaiannya. 

 
 Bahwa pencapaian target dan capaiannya cukup baik/berhasil. Kegiatan 

pertama s/d kedua tingkat capaiannya sebesar 100%. Pencapaian penetapan target 

tersebut disebabkan oleh dukungan dana yang memadai dan SDM serta peserta 

yang bersedia berpartisifasi pada kegiatan tersebut. 

 

A. Aspek Keuangan. 
 
 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Pearuran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 beserta revisinya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan struktur belanja 

dikelompokkan menjadi : 

1. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait 

langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang terdiri dari belanja 

pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bagi hasil, 

belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga. 

2. Belanja langsung merupakan belanja yangdianggarkan terkait langsung dengan 

pelaksnaan program dan kegiatan yang dianggarkan pada belanja SKPD yang 

bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja 

modal. Belanja langsung difokuskan untuk mendukung perwujudan masyarakat 

sesuai dengan visi dan misi serta program prioritas pembangunan. 

  

 Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan dalam mencapai 

tujuan/sasaran pada Kantor Kesatuan Bangsa dan   Kabupaten Jembrana tahun 

2013, didukung dengan sejumlah anggaran yaitu sebesar Rp. 2.497.283.700,00 yang 

terbagi kedalam dua jenis belanja yaitu belanja tidak langsung dan belanja langsung.  

Alokasi belanja tidak langsung sebesar Rp 1.215.057.400,00 atau 48,96 % dari total 

jumlah  belanja sebesar Rp. 2.323.835.336,00 dan alokasi belanja langsung sebesar 

Rp. 1.282.226.300,00 atau 56,05 % dari total jumlah belanja SKPD sebesar Rp. 

2.497.283.700,00.    



 Raliasasi belanja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik     tahun 2013 

adalah sebesar Rp. 2.157.54.20,00 atau 82,25 % dari total jumlah belanja sebesar 

Rp. 2497.283.700,00.  

Realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp. 994.767.125,00 atau 81.,87 % dari total 

jumlah belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.215.057.400,00.  

Realisasi belanja langsung sebesar Rp. 1.162.186.895.00,00 atau 90,65 % dari total 

belanja langsung sebesar Rp. 1.282.226.300,00. 

Dengan demikian sisa belanja dapat dirinci yaitu : 

a.  Sisa belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. 89.822.122,00 atau 8,79 % dari 

total belanja tidak langsung sebesar Rp. 1.021.134.836,00. 

b. Sisa belanja langsung adalah sebesar Rp. 119.939.405 atau 10,35 % dari rotal 

jumlah belanja langsung sebesar Rp. 1.282.226 300,00. 

 

1. Belanja Tidak Langsung. 

 

  Belanja Tidak Langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik    

Kabupaten Jembrana tahun 2013 sebesar Rp. 1.215.057.400,00 dengan rincian 

realisasi sebagai berikut : 

 

Tabel 3.7 

Realisasi Belanja Tidak Langsung Kantor Kesatuan Bangsa dan, 
Politik   Kabupaten Jembrana 

 
No Uraian Pagu Anggaran Realisasi % 

1. Gaji Pokok PNS 729.120.900 586.213.000 80.40 

2. Tunjangan Keluarga 66.606.000 55.302.550 83,03 

3. Tunjangan Jabatan 47.040.000 44.460.000 94.52 

4. Tunjangan Fungsional 

Umum 

33.020.000 28.240.000 85.52 

5. Tunjangan Beras 49.173.200 42.485.520 86.40 

6. Tunjangan Pph/Tunj. 

Khusus 

21.662.900 12.033.753 55.55 

7. Pembulatan Gaji 26.700 15.249 57.11 

8. Iuran Asuransi Kesehatan 17.127.700 11.847.053 69.17 

9. Tambahan penghasilan 
berdasarkan beban kerja 

154.320.000 145.320.000 94.17 

10. Tambahan penghasilan 
berdasarkan pertimbangan 
obyektif lainnya (Uang lauk 
pauk) 

83.160.000 55.050.000 66.20 



11. Tunjangan Bendahara 2.400.000 2.400.000 100 

12. Tunjangan PPTK 3.600.000 3.600.000 100 

13. Tunjangan Pengurus 
Barang 

2.400.000 2.400.000 100 

14. Tunjangan Pejabat 
Pengadaan 

3.000.000 3.000.000 100 

15. Tunjangan PPK 2.400.000 2.400.000 100 

 Jumlah 1.215.057.400 994.767.125 81.87 

 

2. Belanja Langsung 

 

  Belanja langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Jembrana pada tahun 2011 sebesar Rp. 1.302.700.500,00 

yang terdiri dari enam ( 7 ) program dan dua puluh ( 20 ) kegiatan dengan rincian 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.8 

Realisasi Belanja Langsung pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik     Kabupaten 

Jembrana 

 

No 
 

Uraian Kegiatan 
 

Pagu Anggaran 
Realisasi Fisik dan Keuangan  

Keterangan % 
Fisik 

Ralisasi 
Keuangan (Rp) 

% 
Keu 

1. Penyediaan jasa 
surat menyurat 

3.740.000 94.65 3.540.000 94.65 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
200.000 

2. Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan dan 
Perijinan Kendaraan 
Dinas / Operasional 

4.550.000 50.03 2.276.500 50.03 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
2.273.500 

3. Penyediaan Jasa 
Kebersihan Kantor 

14.976.000 65.71 9.841.000 65.71 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
5.135.000 

4. Penyediaan jasa 
Perbaikan peralatan 
Kerja 

9.350.000 48.13 4.500.000 48.13 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
4.850.000 

5. Penyediaan Alat 
Tulis Kantor 

41.159.300 94.65 38.957.800 99.62 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
2.201.500 

6. 
 
 
 
 
 

Penyediaan Barang 
cetakan dan 
Penggandaan 

22.525.000 89.78 20.222.400 89.78 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
2.302.600 



7. Penyediaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

39.100.000 99.62 38.950.000 89.78 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
150.000 

8. Penyediaan 
Makanan dan 
Minuman 

30.650.000 46.57 14.275.000 46.57 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
16.375.000 

9. Rapat-rapat 
Koordinasi dan 
Konsultasi Ke Luar 
Daerah 

71.480.000 67.55 48.285.000 67.55 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
23.195.000 

8. Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan kantor 

46.430.000,00 74,57 34.621.000,00 74,57 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
11.809.000,00 

10. Pengadaan 
Penyediaan Jasa 
Sewa Kendaraan 
Dinas /Operasional 

60.000.000 99.00 59.400.000 99.00 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
600.000 

11. Pemeliharaan Rutin / 
Berkala Kendaraan 
Dinas / Operasional 

123.488.500 81.50 100.759.795 81.59 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
22.728.705 

12. Pengadaan Pakaian 
Khusus hari-hari 
tertentu 

6.300.000 100 6.300.000 100 Sudah selesai 
dilaksanakan  

13. Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja 
SKPD 

13.770.000 66.45 9.150.000 66.45 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
4.620.000 

14. Peningkatan 
kerjasama tim 
Komunitas Intelijen 
Daerah (Kominda) 

256.600.000 99.79 256.050.000 99.79 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
550.000 

15. Peningkatan 
kerjasama informasi 
dengan masyarakat 

132.364.000 100 132.364.000 100 Sudah selesai 
dilaksanakan  

16. Peningkatan 
toleransi dan 
kerukunan dalam 
kehidupan beragama 
 

22.888.000 78.64 18.000.000 78.64 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa Rp. 
4.888.000 

17. Pembinaan Idiologi 
dan Wawasan 
Kebangsaan 

47.577.500 75.83 36.077.500 75.83 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
11.500.000 

18. Koordinasi 
Pengamanan dan 
Ketertiban Daerah 

354.463.000 97.96 347.238.000 97.96 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
7.225.000 

19. Pendidikan Politik 
Dalam Negeri 

27.245.000 59.09 16.099.900 59.09 Sudah selesai 
dilaksanakan 
dan masih ada 
silpa = Rp. 
11.145.100 

  
Jumlah 

1.282.226.300 90.65 1.162.286.895 90.65 Sisa anggaran 
(silpa) telah 



disetor ke kas 
daerah sebesar 
= Rp. 
119.939.405 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

PENUTUP 

 
 LAKIP selain menjadi media atau alat komunikasi pertanggungjawaban, 

berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. Melalui 

LAKIP ini diharapkan ada umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan 



keputusan dan penyusunan rencana selanjutnya sehingga akan diperoleh 

peningkatan kinerja yang lebih baik di masa  mendatang. 

 

 Disamping dikemukakan gambaran kinerja, juga dilaporkan analisis kinerja 

yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan masing-masin sasaran serta 

permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan. 

 
 Berdasarkan pada hasil akuntabilitas kinerja melalui pengukuran kinerja, 

analisis dan evaluasi akuntabilitas serta aspek keuangan umum dapat dikatakan 

belum berhasil mencapai sasaran. Tidak tercapainya target/sasaran optimal lebih 

banyak disebabkan oleh keterlambatan dukungan administrasi keuangan. 

 
 Di pihak lain terjadi pencapaian target kinerja mencapai 100% yaitu pada 

kegiatan Peningkatan Kerjasama Informasi dengan   Masyarakat. hal ini disebabkan 

adanya kerjasama yang baik antara masyarakat dengan Pemerintah Kabupaten 

jembrana dalam pemberian Informasi aktual   yang berhubungan dengan  

ketentraman dan ketertiban dapat ditindaklanjuti dengan baik. 

 

 Namun demikian walaupun sasaran telah dapat dicapai upaya / langkah –

langkah antisipasi dan mewaspadai gejala, issue, gejolak dan gangguan 

kantrantibmas tetap ditingkatkan demi untuk menciptakan Jembrana aman, tertib dan 

demokratis. 

 

 Dalam Rencana Kinerja Tahun 2013 ditetapkan sebanyak 4 (empat) sasaran 

strategis yang selanjutnya didukung oleh 6 ( enam)    sasaran kegiatan strategis yang 

harus dicapai selama tahun 2013  dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan 

Politik   Kabupaten Jembrana.  

 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan hasil capaian kinerja dan diajukan 

sebagai saran – saran sebagai berikut : 

 

1. Untuk meningkatkan kinerja pada setiap urusan yang menjadi kewenangan 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana, maka perlu dilakukan 

penajaman skala prioritas sasaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 

berikutnya. 

2. Untuk mengatasi permasalahan yang sulit dilakukan oleh Kantor Kesatuan 

Bangsa dan Politik   Kabupaten Jembrana perlu ditingkatkan pelaksanaan 

koordinasi dengan berbagai stakeholder. 

 


