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KATA PENGANTAR

P

uji syukur kita ucapkan ke hadirat Allah SWT, atas
berkat dan rahmat-Nya Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar dapat menyelesaikan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2015.

Laporan kinerja ini merupakan bagian dari upaya Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam rangka penguatan sistem
akuntabilitas kinerja dan pemenuhan kewajiban Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar seperti tertuang dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini merupakan bentuk
pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
atas penetapan kinerja yang telah diperjanjikan maupun pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsinya. Laporan ini menyajikan tingkat pencapaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Blitar tahun 2015. Tingkat pencapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan Indikator Kinerja Utama
(IKU), dengan tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan diharapkan 4 (empat) misi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar dapat tercapai, melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak
yang telah terlibat dalam proses penyusunan Laporan ini, secara umum Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dengan baik.
Melalui laporan akuntabilitas kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja
tahun 2015 yang telah dihasilkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dalam melaksanakan
Tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Selain itu, semoga laporan ini dapat dimanfaatkan
sebagai bahan penilaian keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan, bahan evaluasi,
penyempurnaan dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam perbaikan dalam perumusan
kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Akhir kata di ucapkan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan akuntabilitas
kinerja tahun 2015.
Blitar, 29 Pebruari 2016
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IKHTISAR EKSEKUTIF

D

engan berakhirnya Tahun 2015, maka Laporan KIP Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar menyajikan informasi kinerja berdasarkan data yang terekam.
Data kinerja diperoleh selama kurun waktu Januari s/d Desember 2015 serta

perbandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian tindak
Pelanggaran Perda yang menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja.
Hasil penilaian atas pelaksanaan kinerja selama Tahun 2015 menunjukkan bahwa sasaran
sepenuhnya sudah dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
dengan predikat Sangat Berhasil atau mencapai 94,27% pada 5 sasaran strategis dengan
menggunakan 8 indikator. Beberapa capaian yang mengindikasikan keberhasilan kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dapat diuraikan sebagai berikut :
1.

Sasaran strategis meningkatnya anggota Satpol PP yang produktif dan berkualitas
mencapai 120% (Sangat Berhasil) dengan indikator kinerja Prosentase personil Satpol
PP yang terlatih mencapai 120%;

2.

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hokum
mencapai 120 % (Sangat Berhasil) dengan indikator kinerja Prosentase peningkatan
pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap hokum/Perda 120%;

3.

Sasaran strategis Menurunnya pelanggaran perda dan gangguan ketertiban masyarakat
mencapai 78,9% (Berhasil), indikator kinerja (1) Cakupan patroli petugas Satpol PP
mencapai 66,67% (2) Prosentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda 120% (3) Rasio
Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk 50%;

4. Sasaran strategis Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum
dan ketenteraman mencapai 74,65 (Berhasil),indikator kinerjanya : (1) Cakupan petugas
Linmas 118,3% (2) Rasio Pos Siskamling terhadap jumlah Desa/Kelurahan 31%;
5.

Sasaran strategis Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur mencapai 77,78%
(Berhasil), indicator kinerja Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur 70%.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2015 telah dikeluarkan dana sebesar Rp
6.612.391.123,00 atau 84,13% dari Rp 7.860.000.000,00. Hal tersebut menunjukkan adanya
efisiensi/ penghematan penggunaan anggaran apabila dibandingkan dengan capaian kinerja
sebesar 94,27%. Efisiensi tersebut berasal dari

penghematan dalam pelaksanaan kegiatan.

Sumber : www.eastjava.com/googlemap

Alamat Kantor Satpol PP Kabupaten Blitar :

1.1

Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja
Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat
seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketenteraman
dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi
seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.
Diakui atau tidak, kendati reformasi telah melahirkan sejumlah perbaikan dalam
kehidupan demokrasi, transparansi, dan kemajuan, tetapi pada saat yang sama reformasi
juga melahirkan imbas munculnya berbagai perilaku masyarakat dan perubahan sosial
yang terkadang bersinggungan dengan persoalan ketertiban dan keamanan umum yang
menjadi kewenangan dan tugas Satpol PP. Pada masa di mana masyarakat menjadi lebih
kritis dan makin sadar akan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan
jaminan ketertiban serta ketentraman, mau tidak mau birokrasi dan seluruh jajarannya –
termasuk Satpol PP— bukan saja harus bersikap profesional, tetapi juga harus bersikap
konsisten, adil, dan tidak melukai rasa keadilan publik.
Adapun pengertian Pamong Praja menurut Sadu Wasistiono (dalam Rinawanti,
2009) adalah aparatur pemerintah (pusat maupun daerah) yang dididik secara khusus untuk
menjalankan tugas-tugas pemerintahan dengan kompetensi dasar koordinasi, kolaborasi
dan konsensus (3K) dalam rangka memberikan pelayanan umum serta menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pamong
Praja adalah pegawai negeri yang mengurusi pemerintahan negara dan mengawasi serta
mengamankan keputusan pemerintah di wilayahnya.
Terbitnya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang telah diperbaharui
beberapa kali dan terakhir Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, telah mengubah sistem pemerintahan dari yang semula sentralistik menjadi

desentralistik. Perubahan tersebut berakibat kepada status Polisi Pamong Praja, dimana
dalam Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
status Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Wilayah, menjadi Perangkat Pemerintah
Daerah.
Berdasarkan ketentuan Pasal 43 huruf d dan f Undang-undang Nomor 22 tahun
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan
peraturan perundang-undangan dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
Pasal 120 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan
ketertiban umum serta untuk menegakkan Peraturan Daerah dibentuk Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai Perangkat Pemerintah Daerah.
Lebih lanjut Polisi Pamong Praja tetap dipertahankan keberadaannya dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini
memberi arti bahwa Polisi Pamong Praja merupakan aparat yang sangat dibutuhkan oleh
Kepala Daerah dalam pemeliharaan ketentraman, ketertiban masyarakat dan penegakan
Perda. Di Kabupaten Blitar Satpol PP terbentuk pada tahun 2000 yang sebelumnya disebut
Bagian Ketertiban.
Sebagai lembaga yang bertugas untuk memelihara ketertiban dan ketentraman
masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah (Perda), sudah sewajarnya jika Satpol PP
Kabupaten Blitar ikut ambil bagian dalam upaya mencegah kemungkinan terjadinya
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tetapi, meski demikian masih ada
sejumlah permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi saat ini. Adapun
permasalahannya adalah:
1. Terjadinya kasus-kasus pelanggaran Perda yang dari hari ke hari makin berpeluang
muncul, karena selain jumlah Perda yang dikeluarkan daerah terus bertambah, juga
karena adanya kecenderungan sebagian masyarakat yang selalu berusaha menyiasati
dan mencari celah-celah hukum yang dapat dilanggar;
2. Sikap sebagian masyarakat yang rentan terprovokasi untuk mencari jalan pintas
menyelesaikan persoalan melalui aksi amuk massa;
3. Sudah menjadi permasalahan nasional untuk kebutuhan PNS Satpol PP khususnya di
wilayah Kabupaten Blitar masih butuh 3 kali lipat dari jumlah personil yang ada;
4. Perda yang mengatur tentang ketentraman dan ketertiban umum belum ada, sehingga
lemahnya hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas maupun sebagai dasar pemberian
sanksi;

5. Kualitas SDM Satpol PP yang masih perlu ditingkatkan.

1.2

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja
Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar mempunyai tugas

Menegakkan Perda, Peraturan Kepala
Daerah dan menyelenggarakan
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan
masyarakat

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Satuan Polisi Pamong
Praja menyelenggarakan fungsi sebagai:
a.

Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, Peraturan Kepala Daerah,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat;

b.

Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah;

c.

Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah;

d.

Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

e.

Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah serta
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan kepolisian
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau Aparatur
lainnya;

f.

Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan
mentaati penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan

g.

Pelaksanaan tugas lainnya meliputi :

1) Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan
pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah;
2) Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat negara dan
tamu negara;
3) Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan
pemilihan umum kepala daerah;
5) Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah
dan/atau kegiatan yang berskala massal; dan
6) Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Kepala
Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Satpol PP berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7
Tahun 2011 pasal 6 adalah :
a.

Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur,
atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala
Daerah;

b.

Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

c.

Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

d.

Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala
Daerah;

e.

Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satpol PP Kabupaten
Blitar memiliki struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar
Nomor 7 Tahun 2011 tersaji pada bagan berikut ini :

Susunan Organisasi Satuan Polisi pamong Praja terdiri dari :
a.

Kepala Satuan;

b.

Sekretariat, membawahi :

c.

d.

e.

1.

Sub Bagian Bina Program;

2.

Sub Bagian Keuangan;

3.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi :
1.

Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

2.

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan.

Bidang Ketertiban Umum, membawahi :
1.

Seksi Operasi dan Pengendalian;

2.

Seksi Kerjasama.

Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahi :
1.

Seksi Pelatihan Dasar;

2.

Seksi Teknis Fungsional.

f.

Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi :
1.

Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;

2.

Seksi Bina Potensi Masyrakat

g.

Unit Pelaksana Teknis Satpol PP.

h.

Kelompok Jabatan Fungsional



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan dan merumuskan
kebijakan teknis tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan
kebijakan operasional tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja di bidang
kesekretariatan, penegakan Peraturan perundang-udangan, ketentraman dan ketertiban
umum, pengembangan kapasitas, perlindungan masyarakat, tindakan represif non
yustisial terhadap warga masyarakat, badan hukum dan aparatur yang melakukan
pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, dan Keputusan Bupati,
memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta pembagian tugas kepada
bawahan di bidang kesekretariatan, penegakkan Peraturan Peraturan perundangundangan ketentraman dan ketertiban umum, pengembangan kapasitas dan
perlindungan masyarakat, melaksanakan koordinasi proses penyidikan dan penindakan
terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,
menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong
Praja, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
Dalam menyelenggarakan tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi :
a.

perumusan kebijakan teknis di Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mentaati penegakkan Perda dan Peraturan Kepala Daerah dalam menunjang
penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten.



Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi tata usaha dan
kearsipan,

melaksanakan

pengelolaan

administrasi

dan

penyusunan

laporan

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan, menyusun program dan Perencanaan
Satuan Polisi Pamong Praja, menyusun dan melaksanakan pembinaan hukum,
organisasi dan tata laksana Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:
a.

pengelolaan dan pembinaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, rumah tangga
dan keprotokolan Satuan Polisi Pamong Praja;

b.

penyusunan program dan Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja;

c.

penyusunan dan pembinaan hukum, organisasi dan tata laksana Satuan Polisi
Pamong Praja;

d.

pengelolaan administrasi dan penyusunan laporan kepegawaian, keuangan, dan
perlengkapan;

e.

pembinaan administrasi kepada Unit Pelaksana Teknis Satuan Polisi Pamong
Praja;

f.

pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan. Polisi Pamong
Praja .



Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas :
a.

menyiapkan bahan penyusunan rencana stratigis;

b.

mengumpulkan bahan-bahan dalam menyusun program dan kegiatan;

c.

melaksanakan

pengolahan

data

dalam penyusunan program dan

kegiatan Tahunan;
d.

mengkompilasi hasil penyusunan kerja dan anggaran dan masing-masing
unit kerja;



e.

menyusun dokumen pelaksanaan masing-masing unit kerja;

f.

menyusun laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kenerja;

g.

melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Perencanaan;

h.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a.

melaksanakan

kegiatan

perbendaharaan,verivikasi

dan

pembukuan

keuangan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung;
b.

melaksanakan penyusunan laporan proknosis realisasi keuangan;

c.

melaksanakan penyusunan laporan keuangan semesteran;

d.

melakukan penyusunan laporan keuangan akhir Tahun;

e.

melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan
keuangan;

f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.



Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
a.

melaksanakan penyiapan rapat-rapat dinas dan pendokumentasian kegiatan;

b.

melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;

c.

melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di
lingkungan kerja;

d.

melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan
perlengkapan kantor dan asset lainya;

e.

melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan
prasarana di lingkungan badan;

f.

melaksanakan

pengurusan

pengadaan, penyimpanan, pendistribusian

dan inventarisasi barang-barang inventaris;
g.

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran;

h.

melaksanakan

pengumpulan, pengelolaan,

penyimpanan

dan

pemeliharaan data dan kartu kepegawaian dilingkungan satuan;
i.

melaksanakan penyiapan dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, serta
pemberian penghargaan;

j.

melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, daftar penilaian
pekerjaan, daftar unit kepangkatan, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan
peningkatan kesejahteraan pegawai;

k.

melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan / pelatihan
kepemimpinan, ujian dinas, teknis dan fungsional;

l.

melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin
pegawai;

m. melaksanakan penyiapan bahan standar kopetensi pegawai, tenaga teknis
dan fungsional;



n.

melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;

o.

Melaksananakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas,
pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan penyuluhan serta melakukan penyidikan
dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan lainnya.
Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Daerah, mempunyai fungsi:
a. penyusunan prosedur tetap proses penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan

Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
b. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait dalam rangka proses
penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;
c. pelaksanaan

koordinasi

dalam

rangka

melaksanakan

proses

penindakan

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka proses administrasi penyidikan dan
pengiriman berkas perkara pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati sampai ketingkat Pengadilan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam rangka
pembentukan Tim Pembina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
g. perumusan dan pelaksanaan Kebijakan penegakan Perda dan Perbup;
h. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
i. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang
tugasnya;
j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.


Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai tugas :
a.

menyiapkan bahan, data untuk menyusun Pedoman dan petujuk kegiatan,
pembinaan, pengawasan dan penyuluhan terhadap penegakan Peraturan
Daerah;

b.

mengikuti

proses

penyusunan

Peraturan

perundang-undangan

serta

pembinaan dan Penyebarluasan Produk hukum daerah;
c.

melaporkan hasil pembinaan , pengawasan dan penyuluhan terhadap
penegakan Peraturan Daerah kepada Kepala Bidang;

d.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.



Seksi Penyidikan dan Penyelidikan mempunyai tugas :
a.

menyiapkan bahan, data untuk menyusun Pedoman dan petunjuk kegiatan,
penyidikan dan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Dareah;

b.

melaksanakan penyidikan dan penyelidikan, terhadap pelanggaran Peraturan
daerah dan Peraturan lainnya.

c.

melaksanakan administrasi penyidik pemberkasan dan pengiriman berkas
perkara ke jaksa penuntut umum sampai ke tingkat pengadilan;

d.

melaksanakan pemanggilan kepada pelanggar dan membuat Berita Acara
Pemeriksaan Perkara Pelanggaran;

e.

melaporkan hasil penyidikan kepada Kepala Bidang;

f.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah sesuai dengan bidang
tugasnya.



Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas menjaga
ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, melakukan penertiban dan penindakan.
pelanggaran Perda, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati, melakukan pengamanan
dan pengawalan pejabat negara dan tamu negara, pengamanan dan penertiban
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepada daerah serta
melakukan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau
lembaga lain.
Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
mempunyai fungsi:
a. pembinaan dan pengendalian

penertiban

Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
b. pelaksanaan pengawasan dan pemantauan tugas operasional Seksi Operasional dan
Pengendalian dan Seksi Kerjasama;
c. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam rangka
penyelenggaraan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyrakat;
d. pelaksanaan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam rangka
pengamanan Asset Daerah;
e. perumusan dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
f. perumusan dan pelaksanaan kerjasama dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
g. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
h. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang
tugasnya;
i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.



Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas :
a.

melaksanakan ketertiban

dan

penindakan

pelanggaran

Perda,

Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
b.

menyusun rencana operasional yang meliputi :
1.

patroli ketentraman dan ketertiban umum

terutama diwilayah

perkotaan;
2.

menertibkan pedagang dan pemasangan reklame dan lain sejenisnya
yang tidak memenuhi ketentuan;

3.

menertibkan gelandangan dan pengemis, pengamen, protitusi dan lainlain yang menggangu ketertiban, ketentraman masyrakat;

4.

melaksanakan tugas-tugas operasi lain sesuai hasil koordinasi dengan
dinas / instansi terkait.

c.

menyusun rencana pengamanan meliputi :
1.

menjaga keamanan Bupati, Wakil bupati dan Sekretaris Daerah;

2.

menjaga keamanan rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah;

3.

menjaga keamanan kantor /Fasilitas lain milik Pemerintah Kabupaten
sesuai hasil koordinasi.

d.

melaksanakan tugas operasional dan pengamanan;

e.

menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;

f.

menyiapkan bahan pembinaan operasional dan pengamanan;

g.

menyusun laporan pertanggungj awaban atas pelaksanaan tugas;

h.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja;

i.

membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara
dan tamu negara;

j.

pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi
sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;

k.

membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum
dan pemilihan umum kepala daerah;

l.

membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah
dan/ atau kegiatan yang berskala massal.

m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat.



Seksi Kerjasama sebagaimana dalam Pasal 5 huruf d angka 2 mempunyai tugas :
a.

melaksanakan tugas dengan meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan
Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lain;

b.

dalam meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau lembaga lainnya, Satpol PP bertindak sebagai koordinator operasi
lapangan;

c.

kerjasama yang dilaksanakan berdasarkan atas hubungan fungsional, saling
membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan
umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik birokrasi;

d.

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas;

e.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketertiban
Umum dan Ketentraman Masyarakat.



Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai tugas, melakukan kegiatan pembinaan dan
peningkatan terhadap aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati
penegakan Perda dan Perbup, melakukan pembinaan sumber daya aparatur dibidang
teknis fungsional.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur, mempunyai
fungsi:
a. melaksanakan

perumusan

kebijakan

dan pembinaan terhadap aparatur,

atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbub;
b. melaksanakan penyusunan progrm kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang
tugasnya;
c. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas
sesuai bidang tugasnya;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;
e. perumusan kebijakan dan pembinaan terhadap aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati penegakan Perda dan Perbup;
f. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang
tugasnya;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.



Seksi Pelatihan Dasar mempunyai tugas :
a.

melaksanakan perumusan kebijakan fasilitas Pelaksanaan penyiapan
Peningkatan Sumber Daya Manusia;

b.

merumuskan kebijakan pendataan anggotan satuan;

c.

merumuskan Pedoman dan rekruitmen tenaga kerja kurikulum dan evaluasi
pelatihan;

d.

merumuskan Pedoman dan pelaksanaan latihan;

e.

menyiapkan bahan rumusan kebijaksanaankebijaksanaan pelatihan dan
penanggulangan bencana;

f.

menyusun evaluasi dan pelaporan pelatihan Sumber Daya Manusia Satuan;

g.

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai
bidangnya;

h.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber
Daya Aparatur.



Seksi Teknis Fungsional mempunyai tugas:
a.

menyiapkan perumusan kebijakan teknis fungsional;

b.

menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan
bidangnya;

c.

melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya
Aparatur.



Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kesiagaan,
pengerahan dan pengendalian satlinmas, penggerakan semua unsur masyarakat yang
dapat dikerahkan dalam rangka bina potensi masyarakat menghadapi bencana.
Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai
fungsi :
a. perumusan kebijakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan SDM Perlindungan
Masyarakat;
b. perumusan rencana strategis pemetaan jumlah personil dan kesiapan Satuan
perlindungan Masyarakat;
c. penyusunan rencana strategis operasional Perlindungan Masyarakat dalam
membantu proses penyelamatan dan penyaluran bantuan korban bencana, PAM
Kamtibmas dan PAM Pemilihan Umum;
d. perumusan kebijakan dan pelaksanaan satuan perlindungan masyarakat dan bina

potensi masyarakat;
e. menyusun program kerja dan rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
f. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait
dalam rangka penanganan perlindungan masyarakat.
g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai bidang
tugasnya;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan.


Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas :
a.

menyusun prosedur tetap pengerahan anggota Perlindungan Masyarakat
dalam rangka membantu proses evakuasi, rehabilitasi dan penyaluran
bantuan korban bencana serta rekonstruksi daerah bencana;

b.

melakukan pendataan dan pemutakhiran data jumlah anggota Perlindungan
Masyarakat;

c.

melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota
Perlindungan Masyarakat;

d.

melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam
rangka pengerahan anggota Perlindungan Masyarakat untuk Pengamanan
Daerah Bencana, Kamtibmas, Pemilihan Umum dan atau kegiatan lainnya;

e.

melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait dalam
rangka pengiriman bantuan dan penggunaan

peralatan

tanggap

darurat

bencana;
f.

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan
Masyarakat.



Seksi Bina potensi Masyarakat mempunyai tugas :
a.

melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam
rangka mendata jumlah Lembaga Masyarakat yang bergerak di bidang
kemanusiaan;

b.

melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam
rangka menyiapkan dan meningkatkan kemampuan dan ketrampilan
Personil Taruna Tanggap Bencana;

c.

melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan atau Instansi terkait, dalam
rangka pendataan dan penanganan pengungsi;

d.

melaksanakan koordinasi dengan Dinas dan Instansi terkait untuk pemetaan

kategori daerah rawan bencana dan atau penyusunan rute peninjauan /
pemantauan bencana serta pos Kamling;
e.

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Perlindungan Masyarakat.

Dalam menjalankan organisasi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
didukung oleh pegawi sebanyak 69 orang (per 31 Desember 2015), dengan klasifikasi
berdasarkan golongan, eselonering dan pendidikan yaitu :
Tabel
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Golongan
No.

Golongan

Jumlah

%

1.

Golongan IV

6

8,69

2.

Golongan III

34

49,28

3.

Golongan II

25

36,23

4.

Golongan I

4

5,79

JUMLAH

69

100

Tabel
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Eselon
No.

Jabatan

Eselon II

Eselon III

Eselon IV

Staf

1.

Kepala Satuan

2.

Sekretariat

1

3

14

18

3.

Bidang Gakda

1

2

8

11

4.

Bidang Tribum

1

2

18

20

5.

Bidang Linmas

1

2

6

9

6.

Bidang SDA

1

2

7

10

5

11

52

69

JUMLAH

1

Jumlah

1

1

Tabel
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No

Jabatan

S2

S1

D3

SMA

SMP

SD

Jumlah

1.

Kepala Satuan

1

-

-

-

-

-

1

2.

Sekretariat

3

4

1

6

3

1

18

3.

Bidang Gakda

1

5

-

4

1

-

11

4.

Bidang Tribum

-

6

-

13

-

1

20

5.

Bidang Linmas

-

2

-

5

2

0

9

6.

Bidang SDA

2

4

-

1

3

0

10

JUMLAH

7

21

1

29

9

2

69

Prosentase

10,14%

30,43%

1,45%

42,03%

13,04%

2,89%

100%

Tabel
Kondisi Kepegawaian Satpol PP Kabupaten Blitar Berdasarkan Usia
No

Usia

Jumlah

Prosentase

1.

< 25 th

-

2.

25 - 30 th

3

4,35 %

3.

31 – 40 th

17

24,64 %

4.

41 – 50 th

22

31,89 %

5.

51 – 55 th

20

28,99 %

6.

> 56 th

7

10,14 %

69

100 %

JUMLAH

Pegawaian Berdasarkan Usia
Mayoritas pegawai di Satuan Polisi

< 25 th

25 - 30 th

31 – 40 th

41 – 50 th

51 – 55 th

> 56 th

4%

Pamong Praja di Kabupaten Blitar berada
10%

pada usia optimal, yaitu usia 25 s/d 50

25%
29%

tahun mencapai 61%

Perkembangan Jumlah
Pegawai
71

32%

Tidak ada perubahan yang signifikan dari

70,5
70

tahun 2012. Malah mengalami penurunan

69,5

di tahun 2015. Padahal kebutuhan pegawai

69

yang seharusnya 3 kali lipat dari jumlah

68,5

pegawai saat ini.

68
Tahun
2012

1.3

2013

2014

2015

Dasar Hukum
Penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2014
bedasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :
1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;

4.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

8.

Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;

9.

Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) Tahun 2014;
17. Peraturan Bupati Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar;
18. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Blitar Nomor 47 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar.

1.4

Maksud dan Tujuan
Maksud disusunnya LAKIP Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2015 sebagai
unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat serta perlindungan masyarakat adalah sebagai bentuk kewajiban setiap instansi
pemerintah dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya secara transparan dan akuntabel melalui media
laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan LAKIP Satpol PP Tahun 2015 adalah :
1.

Mempertanggungjawabkan kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar kepada Bupati Blitar
dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mendukung dan
mewujudkan visi misi Kabupaten Blitar serta mewujudkan pemerintahan yang baik
(good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).

2.

Sebagai sarana umpan balik dalam penyempurnaan kebijakan dan peningkatan kinerja
secara berkesinambungan. Sehingga Satpol PP Kabupaten Blitar dapat berperan dan
berfungsi secara maksimal yang merupakan bagian dari perangkat daerah sebagai
unsur pelaksana penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1.5

Sistematika Penulisan
Pada dasarnya LAKIP bertujuan untuk membandingkan capaian kinerja
(performance result) dalam tahun 2015 dengan rencana kinerja (performance plan) sebagai
tolak ukur keberhasilan tahunan suatu organisasi.
Sistematika penyusunan LAKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
Tahun 2015 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
diilustrasikan dalam bagan berikut :

PENDAHULUAN

BAB I

PERENCANAAAN KINERJA

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

PENUTUP

BAB IV

M

erujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penajaman tujuan dan sasaran strategis dan
merekonstruksi Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat disajikan akuntabilitas pencapaian
sasaran strategis.

2.1

Rencana Strategis
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
dijiwai semangat dan komitmen melakukan misi strategis dalam membantu Kepala Daerah
untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga
penyelenggaraan roda pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan aman.
Untuk mewujudkan hal tersebut telah ditetapkan Visi dan Misi Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih
terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic goals) organisasi.
Dalam pelaksanaannya, Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Blitar 2011-2016 telah mengalami revisi sejalan dengan tuntutan perubahan internal
maupun eksternal.

1. Meningkatkan

Terwujudnya polisi
pamong praja yang
profesional dalam
rangka terciptanya
keamanan dan
ketertiban umum
dalam menunjang
terbangunnya
perekonomian rakyat
yang kokoh, menuju
masyarakat
kabupaten blitar
sejahtera dan
berkeadilan

1. Terwujudnya
Satpol

SDM

PP

yang

profesional,

kreatif,

kesadaran

masyarakat

untuk

memelihara ketenteraman

stabilitas

wilayah yang mantap dan

2. Mewujudkan
kesadaran dan
ketaatan

terhadap
Peraturan
Perundag-

kondusif
4. Membentuk

Satpol PP

masyarakat

dan ketertiban
3. Terwujudnya

daya aparatur

Kabupaten Blitar

berproduktif
2. Terwujudnya

kualitas sumber

birokrasi

yang professional

Undangan
3. Mewujudkan
kondisi wilayah
yang aman,
tenteram, tertib
dan kondusif
4. Mewujudkan

aparatur yang
disiplin dan
bertanggung
jawab

Secara kongkrit, upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan tersebut
diterjemahkan dalam berbagai sasaran strategis yang mencerminkan sesuatu yang akan
dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek.
Sasaran strategis adalah hasil yang akan diwujudkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar untuk kurun waktu lebih pendek dari tujuan.

Dengan pengertian ini, sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Blitar adalah sebagai berikut :
1.

Meningkatnya anggota Satpol PP yang produktif dan berkualitas;

2.

Meningkatnya pengawasan dan penertiban pelanggaran Perda;

3.

Terciptanya lingkungan Kabupaten Blitar yang aman dan nyaman;

4.

Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum dan
ketenteraman.

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis maka ditetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
dapatdilihat pada Tabel berikut :
Tabel
IKU Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015
No.

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 1 : Terwujudnya SDM Satpol PP yang profesional, kreatif, berproduktif
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya anggota Satpol PP yang produktif dan
berkualitas
1.

Prosentase personil Satpol PP yang terlatih

Tujuan 2 : Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman
dan ketertiban
Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap
hokum
Prosentase peningkatan pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap
hokum/Perda
Tujuan 3 : Terwujudnya stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif
1.

Sasaran Strategis 3.1 Menurunnya pelanggaran perda dan gangguan ketertiban
masyarakat
1.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

2.

Prosentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda

3.

Rasio Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan
ketertiban umum dan ketenteraman
1.

Cakupan petugas Linmas

2.

Rasio Pos Siskamling terhadap jumlah Desa/Kelurahan

No.

Indikator Kinerja Utama

Tujuan 4 : Membentuk birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat
Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
1.

Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar menyusun program dan kegiatan. Program adalah
kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil guna mencapai
sasaran tertentu. Kegiatan adalah kegiatan nyata dalam jangka waktu tertentu yang
dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan
memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
Program-program dan kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP Kabupaten Blitar
Tahun 2015 yaitu :
1.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
-

2.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
-

3.

4.

5.

6.

7.

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
-

Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya

-

Kegiatan Operasi Penertiban Disiplin Aparatur dan Pelajar

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
-

Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP

-

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
-

Kegiatan Pengamanan Wilayah

-

Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah

-

Kegiatan Belanja Makanan dan Minuman Petugas Keamanan

-

Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak Pelanggaran Perda

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
-

Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat

-

Kegiatan Penguatan Kinerja Linmas menjaga Ketertiban dan Keamanan Lingkungan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
-

Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan
tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk
seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana
kinerja dilakukan sesuai dengan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen Satpol PP
untuk mencapainya dalam 1 tahun.
Tabel
Rencana Kinerja Satpol PP Kabupaten Blitar Tahun 2015
Target
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

1
2
1.1 Meningkatnya
Outcome
anggota Satpol
1.1.1 Prosentase personil Satpol
PP
yang
PP yang terlatih
produktif dan Output
berkualitas
1.1.1.1 Terlaksananya bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundangundangan
1.1.1.2 Terikutinya HUT Satpol PP
dan Jambore
2.1 Meningkatnya
Outcome
kepatuhan dan
2.1.1 Prosentase peningkatan
disiplin
pemahaman/pengetahuan
masyarakat
masyarakat terhadap
terhadap hokum
hokum/Perda
Output
2.1.1.1 Terlaksananya Pembinaan
Penyuluhan pencegahan dan
pengawasan tindak
pelanggaran Perda
2.1.1.2 Terlaksananya Penyuluhan
pencegahan
peredaran/penggunaan
minuman keras dan narkoba
3.1 Menurunnya
Outcome
pelanggaran
3.1.1 Cakupan patroli petugas
perda dan
Satpol PP
gangguan
3.1.2 Prosentase tingkat
ketertiban
penyelesaian pelanggaran
masyarakat
Perda
3.1.3 Rasio Polisi Pamong Praja
terhadap 10.000 penduduk
Output
3.1.1.1 Jumlah Patroli dan

Satuan

Jumlah

3

4

%

20%

Kali

4

Kali

2

%

70

Kali

8

Kali

2

Kali/hari

3

%

80

per
10.000

2

Kali

165

Target
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja
Satuan

Jumlah

Kali

35

Petugas
Linmas
Per
10.000
Pos Per
RT

60

Terlaksananya pelatihan
Linmas

Kali

2

Terfasilitasinya
penyelenggaraan Pilkada
2015

Kali

2

%

100

Set

200

Kali

25

Bulan

12

Bulan

12

Pengamanan wilayah
3.1.1.2

3.2 Meningkatnya
peran
masyarakat
dalam
pemeliharaan
ketertiban
umum dan
ketenteraman

Outcome
3.2.1 Cakupan petugas Linmas
terhadap 10.000 penduduk

3.2.2

Output
3.2.1.1
3.2.2.1

4.1 Meningkatnya
kinerja dan
disiplin aparatur

Rasio Pos Siskamling
terhadap jumlah
Desa/Kelurahan

Outcome
4.1.1 Persentase peningkatan
kinerja dan disiplin aparatur
Output
4.1.1.1 Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya yang
tersedia
4.1.1.2

Terlaksananya Operasi
Disiplin Aparatur dan
Pelajar

4.1.1.3

Tersedianya
kebutuhan
pelayanan, Tata Usaha dan
Administrasi Kepegawaian
Terlaksananya
pembangunan, Pengadaan,
Pemeliharaan
dan
Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Aparatur

4.1.1.4

2.2

Jumlah Penyelenggaraan
Penegakan dan Penindakan
Perda

1

Penetapan Kinerja
Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang
merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam
rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang
dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain untuk meningkatkan

akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara
penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar
penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan
tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur, dan sebagai dasar pemberian
penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).
No.

Sasaran Strategis

Anggaran (Rp)

1.

Meningkatnya anggota Satpol PP yang produktif

249.490.000,00

dan berkualitas
2.

Meningkatnya

kepatuhan

dan

disiplin

111.820.000,00

Menurunnya pelanggaran perda dan gangguan

643.744.000,00

masyarakat terhadap hokum
3.

ketertiban masyarakat
4.

Meningkatnya

peran

masyarakat

dalam

6.120.645.000,00

pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman
5.

Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
JUMLAH

1.234.301.000,00
8.360.000.000,00

P

engukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar dilakukan untuk dapat
melihat sejauh mana tercapainya hasil yang diharapkan, yang telah dirumuskan dalam
dalam Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan

menggunakan indikator kinerja yang ditetapkan pada Penetapan Kinerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015.

3.1

Capaian Kinerja
Pengukuran capaian kinerja Tahun 2015 merupakan bagian dari penyelenggaraan
akuntabilitas kinerja tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar. Pengukuran
dilakukan terhadap kinerja yang diperjanjikan tahun 2015 dan membandingkannya dengan
target yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2015. Sesuai dengan
ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang
menitikberatkan pada pengukuran pencapaian tujuan/sasaran strategis, Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Blitar telah menyempurnakan rumusan sasaran strategis dengan
memilih indicator kinerja utama (IKU).
Pengukuran capaian kinerja sasaran strategis meliputi identifikasi atas realisasi
IKU dan membandingkan dengan targetnya. Analisis lebih mendalam dilakukan terutama
terhadap capaian yang di bawah target untuk mengenali faktor penyebab sebagai bahan
penetapan strategi peningkatan kinerja di Tahun 2015 dan atau tahun-tahun selanjutnya
(performance improvement).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan visi misi Satpol PP Kabupaten Blitar.
Pengukuran kinerja mencakup : (1) kinerja kegiatan yang merupakan tingkat
pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari indikator kinerja kegiatan, dan (2) tingkat
pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari indikator sasaran yang
telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam dokumen Rencana Kinerja. Pengukuran
kinerja diuraikan dalam daftar lampiran Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penghitungan pencapaian rencana tingkat capaian
perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik;
Persentase pencapaian rencana
tingkat capaian

Realisasi
=

X

100 %

Target

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja.
Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian

Target – (Realisasi-Target)
=

X

100 %

Target

Dalam pengukuran kinerja berdasarka PKK dan PPS diperoleh capaian kinerja.
Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai
berikut :
85 s/d 120

: Sangat Berhasil

70 s/d < 85

: Berhasil

55 s/d < 70

: Cukup Berhasil

0 s/d <55

: Tidak Berhasil

Dalam menghitung capaian kinerja, capaian kinerja sasaran setiap indikator dan
capaian kinerja output dibatasi maksimal 120%. Hal ini dilakukan untuk menghindari
distorsi perhitungan capaian kinerja sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Blitar secara keseluruhan. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase

capaian indikator yang mencapai kurang dari 0% termasuk pada angka capaian kinerja
sebesar 0. Penyimpulan hasil pengukuran kinerja dapat dilihat dalam daftar tabel berikut :
Tabel
Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2015
No

Predikat

Jumlah Sasaran

1

Sangat Berhasil

2

2

Berhasil

3

3

Cukup berhasil

-

4

Tidak berhasil

-

JUMLAH

5

Capaian atas 8 IKU yang menunjukkan capaian tujuan dan sasaran strategis secara
ringkas disajikan menurut tujuan dan sasaran strategis sebagaimana terlihat pada Tabel
berikut ini :
No

Indikator Kinerja Utama

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
(%)

Tujuan 1 : Terwujudnya SDM Satpol PP yang profesional, kreatif, berproduktif
Sasaran Strategis 1.1 Meningkatnya anggota Satpol PP yang produktif dan berkualitas
1.

Prosentase personil Satpol PP yang terlatih

%

20

47,83

120

Tujuan 2 : Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk memelihara ketenteraman dan
ketertiban
Sasaran Strategis 2.1 Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hokum
1.

Prosentase peningkatan
pemahaman/pengetahuan masyarakat
terhadap hokum/Perda

%

70

90

120

Tujuan 3 : Terwujudnya stabilitas wilayah yang mantap dan kondusif
Sasaran Strategis 3.1 Menurunnya pelanggaran perda dan gangguan ketertiban
masyarakat
1.

Cakupan patroli petugas Satpol PP

2.

Prosentase tingkat penyelesaian
pelanggaran Perda

3.

Rasio Polisi Pamong Praja terhadap
10.000 penduduk

Patroli /
hari

3

2

66,67

%

80

97,78

120

Pol PP /
10.000

2

1

50

Sasaran Strategis 3.2 Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban
umum dan ketenteraman

No
1.

Indikator Kinerja Utama
Cakupan petugas Linmas

Satuan

Target

Realisasi

Petugas
linmas /
10.000

60

71

2.

Rasio Pos Siskamling terhadap jumlah
Pos / RT
1
0,31
Desa/Kelurahan
Tujuan 4 : Membentuk birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat

Capaian
(%)
118,3

31

Sasaran Strategis 4.1 Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur
1.

Persentase peningkatan kinerja dan
disiplin aparatur

%

100

70

70

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis,
khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tiap-tiap sasaran strategis serta
capaian kinerja kegiatan (output) yang mendukung terhadap capaian kinerja sasaran.
Analisis juga dilakukan terhadap IKU yang tidak secara langsung mendukung capaian
kinerja sasaran namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran strategis serta kegiatan
yang mendukung. Analisis capaian kinerja sasaran dilakukan melalui perbandingan
realisasi Tahun 2015 dengan realisasi Tahun 2014 sehingga dapat dianalisis
kenaikan/penurunan realisasi setiap IKU. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap
capaian kinerja kegiatan dengan membandingkan capaian output Tahun 2015 dengan
capaian Tahun 2014.
Analisis terhadap lima sasaran strategis yang ditetapkan oleh Satuan Polisi
Pamong Praja sebagai alat untuk mewujudkan tujuan strategis mengacu pada Renstra,
disajikan sebagai berikut:

TERWUJUDNYA SDM SATPOL PP YANG PROFESIONAL, KREATIF,
BERPRODUKTIF

SDM Aparatur yang professional, kreatif dan produktif dimaksudkan sebagai
suatu kondisi dimana SDM aparatur mampu:
1.

Menjadi pelayan masyarakat dengan memberikan pelayanan yang baik;

2.

Menjadi penyangga persatuan dan kesatuan wilayah Kabupaten Blitar;

3.

Menjadi motivator dalam proses memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif
dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;

4.

Menjadi innovator dan kreator dalam menghasilkan inovasi-inovasi baru di bidang
pelayanan masyarakat sehingga dapat diwujudkan pelayanan yang baru, efektif dan
efisien; serta

5.

Menjadi inisiator yang selalu bersemangat menjalankan tugasnya dilandasi dengan
nilai- nilai keikhlasan dan ketulusan.

Untuk mewujudkan aparatur yang kompeten dan kompetitif dalam tahun 2015
telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategis:
Meningkatnya anggota Satpol PP yang produktif dan berkualitas
Dalam rangka mewujudkan

PNS

yang profesional,

berkualitas

dan

bertanggungjawab diperlukan PNS yang kompeten. Adapun Upaya pembinaan
dan pengembangan sumber daya aparatur dapat dilakukan melalui program
diklat, bimtek dan/atau pelatihan-pelatihan sebagaimana dinyatakan dalam
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, pasal 31 yang menyatakan bahwa
―untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan
pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS) yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu,
keahlian, kemampuan dan keterampilan‖.
Undang-undang

tersebut

kemudian

ditindaklanjuti

dengan

Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai
Negeri Sipil (PNS), pada pasal 2 yang menyatakan bahwa diklat bertujuan :
meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian
dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi, menciptakan aparatur yang
mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan
bangsa, memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi
kepada pelayanan, pengayoman serta pemberdayaan masyarakat, dan
menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas
pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan
yang baik.
Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya
sasaran ini adalah pendekatan yang intensif kepada para anggota Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Blitar untuk membangun spirit untuk meningkatan
kadar mutu Sumber Daya Apartur.
Realisasi IKU Sasaran Strategis ―Meningkatnya anggota Satpol PP yang
produktif dan berkualitas‖ disajikan dalam table berikut ini :
Tabel
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 1.1
Target
No
1.

No.
1.

Indikator
Sasaran

Satu
An

Prosentase
aparatur
Satpol PP
yang
terlatih

%

Indikator
Sasaran
Prosentase
aparatur Satpol
PP yang
terlatih

Ren
stra
100

Realisasi Kinerja Tahun

Nasio
nal
-

2011

2012

2013

2014

2015

85

85

85

100

47,83

Capaian Kinerja Tahun
Satuan
%

2011

2012

2013

2014

2015

120

120

106

120

120

Perkembangan Pencapaian Kinerja IKU
Prosentase Aparatur yang Terlatih
125
120
115

110
105
100
95
2011

2012

2013

2014

2015

Diagram perkembangan pencapaian kinerja IKU prosentase aparatur yang
terlatih sebesar 120% dengan predikat Sangat Berhasil.
Keberhasilan pencapaian IKU ini dengan menghitung jumlah anggota Satpol
PP yang mengikuti Diklat. Pada tahun 2015 BKD Kabupaten Blitar
bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur
telah menyelenggarakan Diklat Dasar Satpol PP Pola 150 JP bagi staf, dan
telah terikuti sejumlah 28 staf Satpol PP Kabupaten Blitar. Sehingga total
keseluruhan anggota Satpol PP yang sudah mengikuti Diklat Dasar Satpol PP
sejumlah 33 personil dengan rincian 28 personil Pola 150 JP untuk staf, 4
personil Pola 100 JP untuk eselon IV atau setingkat Kepala Seksi/ Kepala Sub
Bagian serta 1 personil Pola 50 JP untuk eselon II/b atau setingkat Kepala
Badan dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
Perhitungan capaian kinerja :
1. Prosentase aparatur Satpol PP yang terlatih :
Realisasi :
Anggota yang mengikuti Diklat
Jumlah Anggota Satpol PP

x 100 %

33
69

x 100 %

= 47,83%

Capaian :
Realisasi x
Target

47,83
20

100%

x 100% = 120%

Program dan kegiatan yang mendukung capaian IKU ini tersaji dalam table
berikut ini :
Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian
Satuan

Target

Realisasi

Kinerja

Keterangan

Kegiatan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan HUT dan Jambore Satpol PP
Terikutinya HUT dan
Jambore Satpol PP

Kali

2

2

100

Sangat
Berhasil

Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Terlaksananya

Kali

4

4

100

Sangat

bimbingan teknis

Berhasil

implementasi
peraturan perundangundangan

Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp165.092.869,00 atau 71,94% dari anggaran sebesar Rp229.490.000,00.

TERWUJUDNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMELIHARA
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada hakekatnya adalah
prasyarat mutlak yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan mantap sesuai
yang diharapkan bersama.
Disinilah masyarakat dituntut “melek hokum” untuk mewujudkan ketertiban
umum dan ketentraman. Untuk mewujudkan kesadaran masyarakat untuk memelihara
ketenteraman dan ketertiban di tahun 2015 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai
berikut:
Sasaran Strategis:
Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hokum
Meningkatnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hokum berpengaruh
besar terhadap pelaksanaan pembangunan daerah serta peningkatan mutu
kehidupan masyarakat.
Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya
sasaran ini adalah :
1.

Meningkatkan budaya “sadar hukum” antara lain melalui sosialisasi
berbagai peraturan perundang-undangan;

2.

Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk
mewujudkan terciptanya kesadaran hokum masyarakat;

3.

Meningkatkan upaya kemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan
penghormatan terhadap hak asasi manusia;

4.

Menegakkan hokum secara adil, konsekuen dan tidak diskriminatif.

Realisasi IKU Sasaran Strategis ―Meningkatnya kepatuhan dan disiplin
masyarakat terhadap hukum‖ disajikan dalam table berikut ini :
Tabel
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 2.1
Target
No
1.

Indikator
Sasaran

Satu
An

Prosentase
peningkat
an
pemaham
an/pengeta
huan
masyara
kat
terhadap
hokum/
Perda

%

Ren
stra
-

Nasio
nal
-

Realisasi Kinerja Tahun
2011

2012

2013

2014

2015

-

-

64,17
(187)

31,83
(377)

90
(90)

Capaian Kinerja Tahun
No.

Indikator Sasaran

Satuan

1.

Prosentase peningkatan
pemahaman/pengetahu
an masyarakat terhadap
hokum/ Perda

%

2011 2012
-

-

2013

2014

2015

80,21 39,78

120

Perkembangan Capaian Kinerja IKU
Prosentase peningkatan
pemahaman/pengetahuan masyarakat
terhadap hukum/Perda
140
120
100
80
60
40
20
0
2011

Diagram

2012

perkembangan

2013

pencapaian

2014

kinerja

2015

IKU

peningkatan

pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap hokum/ Perda sebesar 120%
dengan predikat Sangat Berhasil.
Keberhasilan pencapaian IKU ini dengan menghitung jumlah angka
pelanggaran Perda tahun 2015. Bahwa jumlah pelanggaran tahun 2015 dari
laporan Bidang Penegakan Perundang-undangan ditemukan sejumlah 90 kasus
pelanggaran baik dari laporan/aduan masyarakat maupun dari pantauan operasi
penegakan Perda. Akan tetapi jumlah pelanggaran Perda semestinya lebih dari
90 kasus. Karena pada bulan-bulan terakhir laporan dari bidang penegakan
Perda belum masuk ke sekretariat bagian pelaporan. Sehingga hasil laporan
kurang maksimal.
Akan tetapi diakui bahwa pelanggaran Perda tahun 2015 jauh menurun
dibanding dengan pelanggaran Perda tahun 2014 yang mencapai 377 kasus.
Dengan 200 kasus dari pelanggaran pemasangan spanduk/banner/reklame tidak
pada tempatnya yaitu pada musim pemilihan legislative.
Pelanggaran Perda di Tahun 2015 masih didominasi pada pelanggaran
perijinan, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 12 Tahun 2011
tentang Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Peraturan Bupati Blitar Nomor
42 Tahun 2013 tentang Ijin Gangguan (HO). Permasalahannya antara lain :
 Masyarakat yang sudah habis masa berlaku ijin gangguan, tidak mau
memperpanjang ijin

 Adapun para pelaku usaha peternakan maupun usaha perindustrian tidak
bisa memperhatikan kebersihan lingkungan maupun pengelolaan limbah
meskipun sudah memegang surat ijin usaha
 Kurang harmonisnya hubungan antara pelaku/pendiri usaha dengan
masyarakat sekitarnya minimal tidak merugikan masyarakat
 Kurangnya pemahaman masyarakat ataupun pengusaha dalam proses
perijinan

Upaya penyelesaian yang telah dilakukan :
 Untuk ke depannya perlu ditambah lagi intensitas penyuluhan Perda kepada
kelompok-kelompok yang tepat sasaran, dalam hal ini adalah masyarakat
umum serta pengusaha-pengusaha skala besar ataupun kecil
 Menggunakan media radio/media cetak yaitu memasang reklame di pusatpusat keramaian tentang ajakan bersama-sama membangun wilayah
Kabupaten Blitar yang aman dan nyaman dengan tidak melangar Perda atau
berisi bagian-bagian dari Perda

Perhitungan capaian kinerja :
1. Prosentase peningkatan pemahaman/pengetahuan masyarakat terhadap
hokum/ Perda:
Realisasi :
Jumlah Pelanggaran Perda
Target Pelanggaran Perda

x 100 %

90
100

x 100 %

= 90%

Capaian :
Realisasi x
Target

100%

90
70

x 100% = 120%

Program dan kegiatan yang mendukung capaian IKU ini tersaji dalam table
berikut ini :
Capaian

Indikator Kinerja

Satuan

Kegiatan

Target

Realisasi

Kinerja

Keterangan

Kegiatan

Program Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak
Pelanggaran Perda
Kali
8
8
100
Sangat
Terlaksananya
Pembinaan
Berhasil
Penyuluhan
pencegahan dan
pengawasan tindak
pelanggaran Perda
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman

Keras dan Narkoba
Terlaksananya
Penyuluhan
pencegahan
peredaran/penggunaan
minuman keras dan
narkoba

Kali

2

2

100

Sangat
Berhasil

Dalam pelaksanaan kegiatan juga mengalami kendala. sehingga kurang
meratanya produk hokum yang disosialisasikan dan terbatasnya sasaran
kelompok. Kendala-kendala tersebut adalah :


Terbatasnya anggaran sehingga berpengaruh pada kuantitas/jumlah
pelaksanaan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan



Keterbatasan Perda yang disosialisasikan karena dari instansi laiinnya juga
menganggarkan kegiatan sosialisasi Perda sesuai tupoksi SKPD masingmasing. Sedangkan pada Satpol PP Kabupaten Blitar belum memiliki
Perda tentang Trantibum.

Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp88.233.000,00 atau 98,64% dari anggaran sebesar Rp89.450.000,00 untuk
kegiatan Pembinaan Penyuluhan Pencegahan dan Pengawasan Tindak

Pelanggaran Perda dan dana sebesar Rp 15.930.000,0 atau 71,21% dari
anggaran sebesar Rp22.370.000,00.

TERWUJUDNYA STABILITAS WILAYAH YANG MANTAP DAN
KONDUSIF

Untuk mewujudkan wilayah yang mantap dan kondusif perlu adanya hubungan
yang harmonis dan kerjasama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah daerah
guna mencapai tujuan yang sama.
Hanya dengan jaminan kondisi wilayah yang mantap, maka pemerintahan bisa
menjalankan tugasnya dengan lancar, rakyat bisa melakukan aktivitasnya dengan baik
dan program-program serta kebijakan pembangunan bisa dilaksanakan secara optimal.
Segenap komponen bangsa berkewajiban untuk selalu mendukung terwujudnya kondisi
wilayah yang kondusif, tak terkecuali Satpol PP tentunya. Atas dasar itulah, Satpol PP
selalu berkomitmen untuk senantiasa fokus menjaga stabilitas wilayah dalam arti luas,
demi tetap dapat berlanjutnya program pembangunan daerah di tengah-tengah situasi
yang kurang menguntungkan, berperan aktif ikut ambil bagian menjaga, menumbuhkan,
dan menjamin terciptanya rasa aman, tentram, tertib, dan berkeadilan.

Sasaran Strategis:
Menurunnya pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban masyarakat
Kabupaten Blitar dituntut harus mampu menciptakan serta memelihara tatanan
masyarakat yang tertib, tentram dan teratur secara berkelanjutan. Bergesernya
nilai adat istiadat,kebudayaan dan norma-norma kehidupan yang berperan
sebagai ikatan emosi dan kontrol sosial masyarakat akan semakin menipis.
Intervensi

pemerintah

mendapat

tantangan

dalam meminimalisirkan permasalahan tersebut
dan

resistensi

dari

masyarakat,

sehingga

akan

menimbulkan konflik gangguan tibumtrammas dan pelanggaran aturan-aturan
yang ditetapkan oleh pemerintah, hal tersebut memaksa aparat pemerintah
untuk bekerja lebih intensif dalam pengawasan,pembinaan,penegakan dan
pengaturan secara legal yaitu dengan ditetapkannya undang-undang/Peraturan
Daerah (Perda) sehingga dapat menekan terjadinya konflik. Kondisi demikian
akan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib,tentram dan teratur secara

berkesinambungan. Kedepan, akan semakin banyak aturan hukum yang dibuat
untuk diberlakukan dan ditaati memungkinkan semakin banyak kasus-kasus
pelanggaran Perda. Sedangkan sebagian masyarakat cenderung melanggar dan
menyiasati hukum.
Realisasi IKU Sasaran Strategis ―Menurunnya pelanggaran Perda dan
gangguan ketertiban masyarakat‖ disajikan dalam table berikut ini :
Tabel
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3.1
Target
No

1.

2.

3.

Indikator
Sasaran

Satu
An

Cakupan
patroli
petugas
Satpol PP
Prosentase
tingkat
penyelesai
an
pelangga
ran Perda
Rasio
Polisi
Pamong
Praja
terhadap
10.000
penduduk

Realisasi Kinerja Tahun

Ren
stra

Nasio
nal

2011

2012

2013

2014

2015

Kali/h
ari

3

3

1

2

2

2

2

%

95

100

80

80

85

100

97,7
8

aparat
Per
10.000

2:
10.0
00

2:
10.0
00

1

1

1

1

1

Capaian Kinerja Tahun
No.

Indikator Sasaran

Satu
An

1.

Cakupan patroli petugas
Satpol PP

2.

Prosentase tingkat
penyelesaian
pelanggaran Perda
Rasio Polisi Pamong
Praja terhadap 10.000
penduduk

3.

2011

2012

2013

2014

2015

Kali/
Hari

33,33

66,67

66,67

66,67

66,6
7

%

100

100

94

111,1

120

Ptgs
per
10.0
00

45

50

50

50

45

140
120

120
111,1

100

100

100

94

80

Cakupan Patroli

60
45

40

66,7

66,7

66,7

66,7

50

50

50

50

Penyelesaian Perda
Rasio Pol PP

33,33
20
0
2011

2012

2013

2014

2015

Diagram perkembangan pencapaian kinerja IKU dari sasaran strategis
―Menurunnya pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban masyarakat‖
disimpulkan sebagai berikut :

No.
1.
2.

3.

Indikator Sasaran
Cakupan patroli petugas
Satpol PP
Prosentase tingkat
penyelesaian pelanggaran
Perda
Rasio Polisi Pamong Praja
terhadap 10.000 penduduk

Capaian Rata-Rata Sasaran
Strategis 3.1

Capaian
Kinerja Tahun
2015

Predikat

66,7%

Cukup Berhasil

120%

Sangat Berhasil

50%

Tidak Berhasil

78,9%

Berhasil

Tahun 2014 pada sasaran strategis ini juga berpredikat Berhasil dengan nilai
capaian sebesar 75,93%. Mengalami peningkatan nilai capaian pada tahun
2015 yaitu sebesar 78,9%. Pencapaian ini dipengaruhi dari keberhasilan
penyelesaian pelanggaran Perda yaitu dari 90 kasus pelanggaran Perda, 88
kasus terselesaikan.

Untuk IKU Cakupan patroli petugas Satpol PP dan Rasio Polisi Pamong Praja
terhadap 10.000 penduduk masih stagnan. Tidak mengalami perubahan dari
tahun-tahun sebelumnya.
Adapun kendala

yang dihadapi

dalam pencapaian

sasaran strategis

―Menurunnya pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban masyarakat‖ adalah:
1. Keterbatasan jumlah petugas Pol PP yang masih belum memuaskan dan
jauh dari kata memadai bila dibandingkan dengan tugas yang harus
dilaksanakan sesuai TUPOKSInya. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan
Jumlah Polisi Pamong Praja bahwa berdasarkan total skor yang diperoleh
jumlah Pol PP yang dibutuhkan Kabupaten/Kota Tipe B sebanyak 251 s/d
350 PNS. Sedangkan jumlah yang ada saat ini 69 PNS dengan rincian
sevagai berikut :


Dari total 69 pegawai 17 diantaranya adalah pejabat structural dan 52
staf (tenaga administrasi ± 12 orang; tenaga lapangan ± 40 orang)



Dari 40 jumlah tenaga lapangan (terbagi menjadi 6 regu) jika dalam
satu hari dikurangi tenaga piket 6-7 orang (1 regu) dan lepas piket 1
regu maka tenaga lapangan yang siap tugas adalah 4 regu (± 25 orang)



Dari tenaga administrasi ± 14 orang, tenaga yang produktif ± 10 orang



Mayoritas pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Blitar
berada pada usia optimal, yaitu usia 25 s/d 50 tahun mencapai 61%

2. Upaya penegakan Perda dan upaya untuk menciptakan ketentraman serta
ketertiban umum terkendala oleh persoalan koordinasi antar instansi terkait
yang belum terjalin dan berlangsung secara optimal

3. Dalam hal implementasi Perda kendala yang kerapkali muncul adalah
adanya keterbatasan PERDA itu sendiri, di mana dalam Perda dinilai
belum mengatur persoalan sanksi atau ancaman yang memadai, sehingga
terkesan peraturan yang mendukung pelaksanaan Perda kurang jelas dan
tegas. Di samping itu kurangnya dukungan dari semua pihak (baik
eksekutif mau pun legislatif) dalam menerapkan sanksi PERDA.

4. Masih belum terumuskannya rencana induk pembangunan yang benarbenar komprehensif antara dinas satu dengan yang lain dalam penanganan
masalah sosial-politik tertentu. Misalnya dalam kasus penataan PKL,
Satpol-PP hanya diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial

dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca
penertiban PKL yang semestinya dilakukan dinas yang lain lain ternyata
tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan
menjadi tidak tuntas.
Perhitungan capaian kinerja :
1. Cakupan patroli petugas Satpol PP :
Realisasi :
Banyakmya kelompok patroli x 3 kali patroli
dalam sehari

Jumlah wilayah Kecamatan
6x3

= 0,8 *

2

(1)

*) dalam pelaksanaannya Satpol PP Kabupaten Blitar mampu 2 kali
patroli dalam sehari

Capaian :
Realisasi x
Target

2
3

100%

x 100% = 66,7 %

2. Prosentase tingkat penyelesaian pelanggaran Perda :
Realisasi :
jumlah pelanggaran perda dan/atau
peraturan kepala daerah yang
diselesaikan
jumlah pelanggaran perda dan/atau
peraturan kepala daerah yang di
laporkan dan/atau dipantau

x 100 %

88
90

x 100 %

= 97,78%

Capaian :
Realisasi x
Target

100%

97,78
80

x 100% = 120%

3. Rasio Polisi Pamong Praja terhadap 10.000 penduduk :
Realisasi :
Jumlah Anggota Satpol PP
Jumlah Penduduk

x 10.000

69
* 1.142.615

x 10.000

= 0,60 (1)

Capaian :
Realisasi x
Target

1
2

100%

x 100% = 50%

*) Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2011, Perkiraan Maju Jumlah
Penduduk

Program dan kegiatan yang mendukung capaian IKU ini tersaji dalam table
berikut ini :
Indikator Kinerja
Kegiatan

Capaian
Satuan

Target

Realisasi

Kinerja

Keterangan

Kegiatan

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Kegiatan Pengamanan Wilayah
Jumlah Patroli dan
Pengamanan wilayah

Kali

165

454

120

Sangat
Berhasil

Kegiatan Penegakan dan Penindakan Pelanggaran Peraturan Daerah
Kali
35
180
120
Sangat
Jumlah

Penyelenggaraan
Penegakan dan
Penindakan Perda

Berhasil

Semua pelaksanaan kegiatan telah mencapai keberhasilan. Kegiatan untuk
mencapai IKU ini menggunakan dana sebesar Rp367.960.000,00 atau 82,67%
dari anggaran sebesar Rp445.110.000,00 untuk kegiatan pengamanan wilayah
dan dana sebesar Rp 92.051.285,0 atau 99,82% dari anggaran sebesar
Rp92.220.000,00 untuk kegiatan penegakan dan penindakan pelanggaran
Perda.

Sasaran Strategis:
Meningkatnya peran masyarakat dalam pemeliharaan ketertiban umum
dan ketenteraman
Meningkatkan peran serta masyarakat, profesionalisme intitusi yang terkait
dengan masalah keamanan dalam menjamin keamanan dan ketertiban
masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, maka gangguan keamanan dan
ketertiban serta tindak kriminal dapat dikendalikan pada tingkat yang serendah
– rendahnya.
Upaya strategis yang dilaksanakan dalam rangka menyukseskan tercapainya
sasaran ini adalah :
1. Meningkatkan kualitas SDM masyarakat dengan kemampuan mencegah,
menangkal dan menindak kejahatan terutama melalui deteksi dini
2. Membuat forum komunikasi dan koordinasi antara masyarakat dengan
Satpol PP sehingga segala permasalahan yang muncul di masyarakat dapat
diketahui lebih dini dan situasi cepat terkendali

Realisasi IKU Sasaran Strategis ―Meningkatnya peran masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman‖ disajikan dalam table
berikut ini :
Tabel
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 3.2
Target
No

1.

2.

Indikator
Sasaran

Cakupan
petugas
Linmas
terhadap
10.000
penduduk
Rasio Pos
Siskamling
terhadap
jumlah
Desa/Kelur
ahan

Satu
An

Realisasi Kinerja Tahun

Ren
stra

Nasio
nal

Petuga
s
Linma
s Per
10.000

60

1
Petu
gas
/
RT

-

Pos
Per
RT

1

1

0,20

2011

2012

2013

2014

2015

35

59

65

71

(3952)

(6710)

(7452)

(8139)

0,20

0,20

0,31

0,31

Capaian Kinerja Tahun
No.

Indikator Sasaran

1.

Cakupan petugas
Linmas terhadap 10.000
penduduk
Rasio Pos Siskamling

2.

Satu
an

2011

2012

2013

2014

2015

%

-

58,3

98,3

108,3

118,3

%

20

20

20

31

31

terhadap jumlah
Desa/Kelurahan

Perkembangan Capaian Kinerja IKU
Sasaran Strategis 3.2
140
120

118,3
108,3

100

98,3

80

Cakupan petugas linmas

60

58,3

Rasio Pos Siskamling

40

31
20

20

0

20

31

20

0
2011

2012

2013

2014

2015

Diagram perkembangan pencapaian kinerja IKU dari sasaran strategis
―Menurunnya pelanggaran Perda dan gangguan ketertiban masyarakat‖
disimpulkan sebagai berikut :

No.

Indikator Sasaran

1.

Cakupan petugas Linmas
terhadap 10.000 penduduk
Rasio Pos Siskamling terhadap
jumlah Desa/Kelurahan

2.

Capaian Rata-Rata Sasaran
Strategis 3.2

Capaian
Kinerja Tahun
2015

Predikat

118,3%

Sangat Berhasil

31%

Tidak Berhasil

74,65%

Berhasil

Tahun 2015 mengalami kenaikan capaian kinerja dari semula Cukup berhasil
dengan nilai 68,5% pada tahun 2014 menjadi 74,65% dengan predikat
Berhasil.
Adapun keberhasilan capaian ini didukung pada IKU Cakupan petugas Linmas
terhadap 10.000 penduduk. Tahun 2014 mempunyai 7.452 petugas Linmas di
Tahun

2015

mencapai

8.139

petugas

Linmas.

Diharapkan

dengan

bertambahnya petugas Linmas maka peran aktif masyarakat dalam menjaga
ketentraman dan ketertiban juga turut meningkat. Mengingat semakin hari
ketentraman dan ketertiban semakin meresahkan.
Sedangkan pada IKU Rasio Pos Siskamling terhadap jumlah Desa/Kelurahan
tidak mengalami perubahan karena belum adanya data tambahan dari
Kecamatan.
Perhitungan capaian kinerja :
1. Cakupan petugas Linmas terhadap 10.000 penduduk :
Realisasi :
Jumlah Petugas Linmas
Jumlah Penduduk

x 10.000

8.139
* 1.142.615

x 10.000

= 71

Capaian :
Realisasi x
Target

71
60

100%

x 100% = 118,3%

*) Sumber : BPS Kab. Blitar Tahun 2011, Perkiraan Maju Jumlah
Penduduk

2. Rasio Pos Siskamling terhadap jumlah Desa/Kelurahan :
Target 1 Pos per RT berarti terdapat 7.046 Pos se Kabupaten Blitar. Jumlah
tersebut sesuai dengan jumlah RT di Kabupaten Blitar.
Realisasi :
Jumlah Pos keseluruhan
Jumlah RT
2.153
7.046

x 10.000

= 0,31

Capaian :
Realisasi x
Target

0,31
1

100%

x 100% = 31%

Program dan kegiatan yang mendukung capaian IKU ini tersaji dalam table
berikut ini :
Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja
Kegiatan

Keterangan

Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan
Keamanan
Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat
Kali
2
2
100
Sangat
Terlaksananya
Berhasil
pelatihan Linmas
Kegiatan Penguatan Kinerja Linmas menjaga Ketertiban dan Keamanan
Lingkungan

Terfasilitasinya
penyelenggaraan
Pilkada 2015

Kali

2

1

100

Sangat
Berhasil

Semua pelaksanaan kegiatan telah mencapai keberhasilan. Untuk kegiatan
Terfasilitasinya penyelenggaraan Pilkada 2015 teralisasi 1 dari target 2 kali
kegiatan dengan predikat berhasil karena dengan pelaksanaan Pemilihan
Umum Kepala Daerah Tahun 2015 telah sukses dengan hanya satu kali putaran
saja.
Kegiatan

untuk

mencapai

IKU

ini

menggunakan

dana

sebesar

Rp112.109.300,00 atau 90,55% dari anggaran sebesar Rp123.808.000,00 untuk
kegiatan pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat dan dana
sebesar

Rp4.489.454.400,00

atau

81,63%

dari

anggaran

sebesar

Rp5.500.000.000,00 untuk kegiatan penguatan kinerj Linmas menjaga
ketertiban dan keamanan lingkungan.

MEMBENTUK BIROKRASI YANG PROFESIONAL DALAM MELAYANI
MASYARAKAT

Penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dapat dilihat melalui aspek fisik
pelayanan yang diberikan, seperti tersedianya gedung pelayanan yang representatif,
fasilitas pelayanan berupa televisi, ruang tunggu yang nyaman, peralatan pendukung
yang memiliki teknologi canggih, misalnya komputer, penampilan aparat yang menarik
di mata pengguna jasa, seperti seragam dan aksesoris, serta berbagai fasilitas kantor
pelayanan yang memudahkan akses pelayanan bagi masyarakat.
Dalam konteks kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah
melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 lahun
1995 telah memberikan berbagai rambu-rambu pemberian pelayanan kepada birokrasi
publik secara baik. Berbagai prmsip pelayanan, seperti kesederhanaan, kejelasan,
kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonoinis, dan keadilan yang merata
merupakan prinsip-prinsip pelayanan yang harus diakomodasi dalam pemberian
pelayanan publik di Indonesia.
Wujud nyata pelayanan public Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar
adalah menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan
pengaduan. Saluran pengaduan tersebut bisa diakses melalui layanan komunikasi
(Telpon-website-email Satpol PP), jaringan kerja Satpol PP seperti kader siaga tertib di
tingkat kecamatan maupun kelurahan. Layanan ini dibuat untuk menindaklanjuti aduan,
permasalahan terkait pelanggaran perda, persoalan yang dialami SKPD terkait
pelayanan birokrasi, dan semuanya bisa segera ditindaklanjuti dengan cepat.
Untuk mewujudkan birokrasi yang professional dalam melayani masyarakat di
tahun 2015 telah ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
Sasaran Strategis:
Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur

Usaha dalam mencapai tujuan nasional diperlukan adanya pegawai negeri yang
penuh kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945,
negara dan pemerintah bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna
dan berhasil guna, berkualitas tinggi, mempunyai kesadaran tinggi akan akan
tanggung jawabnya sebagai aparatur negara, abdi negara, serta abdi
masyarakat. Salah satu indikasi rendahnya kualitas Pegawai Negeri Sipil

Daerah tersebut adalah adanya pelanggaran disiplin yang banyak dilakukan
oleh Pegawai Negeri Sipil.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara, abdi Negara dan abdi
masyarakat, mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.
Seharusnya Kinerja PNS tidak hanya dilihat sesekali seperti hanya dilihat di
hari pertama usai merayakan lebaran saja. Kalau mereka masuk, dianggap
disiplin sepanjang tahun. Justru penilaian sepintas itu harus di hilangkan. Tidak
cukup sekedar datang tapi harus dipantau terus apakah mereka bekerja sampai
jam kantor tutup atau tidak, kalau tidak, mereka juga harus di kenakan sanksi
sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya PP No.53 Tahun 2010 jo(juncto) PP
30 tahun 1980 Tentang Disiplin PNS.
Jika disiplin telah menjadi nafas para PNS tentunya kinerja pemerintah akan
jauh lebih baik, Disiplin tersebut tidak terjadi hanya untuk sementara.
Penerapan peraturan disiplin PNS harus tegas dan konsisten. Selain itu
diharapkan PNS wajib menjaga dan mengembangkan etika profesinya.
Realisasi IKU Sasaran Strategis ―Meningkatnya kinerja dan disiplin aparatur‖
disajikan dalam table berikut ini :
Tabel
Perkembangan Pencapaian Indikator Sasaran Strategis 4.1
Target
No

1.

Indikator
Sasaran

Satu
An

Persentase
peningkat
an kinerja
dan
disiplin
aparatur

%

Realisasi Kinerja Tahun

Ren
stra

Nasio
nal

2011

2012

2013

2014

2015

90

-

-

65

68

69,23

70

Capaian Kinerja Tahun
No.

1.

Indikator Sasaran

Persentase
peningkatan kinerja
dan disiplin aparatur

Satu
an

%

2011

2012

2013

2014

2015

-

83

75

76,92

77,78

Capaian Kinerja IKU Persentase peningkatan kinerja dan disiplin aparatur
sebesar 77,78% dengan predikat Berhasil.

Perkembangan Capaian Kinerja IKU
Sasaran Strategis 4.1
84
83

82
80
78

77,78

76,92

76

75

74
73

72
70

68
2011

2012

2013

2014

2015

Dari diagram di atas terjadi peningkatan presentase disiplin PNS dari tahun
2014. Keberhasilan pencapaian dihitung dari jumlah pelanggaran disiplin PNS
pada absensi kehadiran apel pagi setiap hari Senin di Kantor Pemerintah
Daerah Kabupaten Blitar.
Pelaksanaan operasi disiplin PNS di tahun 2015 hanya dilaksanakan satu kali
di hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri. Dan pelaksanaan
operasi lainnya fokus pada disiplin Pelajar.
Dalam pelaksanaan 48 kali operasi disiplin PNS dan Pelajar diakumulasikan
setiap bulannya hanya 4 kali operasi dan sasarannya didominasi pada pelajar.
Angka ini terbilang sangat minim. Karena untuk operasi PNS belum terlaksana
sepenuhnya. Lagi-lagi karena keterbatasan personil dengan setumpuk tugas
yang harus dilaksanakan dengan luas wilayah Kabupaten Blitar yang memiliki
22 Kecamatan dan 248 Desa/Kelurahan serta letak geografis wilayah yang
berbukit. Tentu saja sarana yang memadai juga turut mempengaruhi kinerja
Satpol PP.

Kegiatan yang mendukung IKU sasaran strategis ―Meningkatnya kinerja dan
disiplin aparatur‖ adalah :
Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan

Target

Realisasi

Capaian
Kinerja
Kegiatan

Keterangan

Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
set
200
158
Pakaian Dinas beserta
Perlengkapannya
yang tersedia
Kegiatan Operasi Penertiban PNS dan Pelajar

79

Berhasil

Kali
25
48
Terlaksananya
Operasi Disiplin
Aparatur dan Pelajar
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

120

Sangat
Berhasil

Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
Bulan
12
12
100
Tersedianya
kebutuhan pelayanan,
Tata Usaha dan
Administrasi
Kepegawaian
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Sangat
Berhasil

Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya
pembangunan,
Pengadaan,
Pemeliharaan dan
Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana
Aparatur

Bulan

12

12

100

Sangat
Berhasil

Kendala yang dihadapi dalam peningkatan kinerja dan disiplin aparatur adalah:
1. Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi angota
Satpol-PP yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau
tugas yang harus dilakukan.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia, problematika sarana dan
prasarana penunjang kegiatan di lapangan merupakan masalah yang perlu
mendapatkan perhatian serius. Sebagaimana dipahami bahwa permasalahan
yang muncul di lingkungan masyarakat pada umumnya sangat kompleks
dan relatif cukup tersebar di berbagai wilayah kecamatan. Untuk

memberikan kualitas dan kuantitas pelayanan yang prima pada masyarakat
oleh karenanya sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang
memadai.

3.2

Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015
adalah sebagai berikut :
Untuk Belanja pada Tahun Anggaran 2015 ini dianggarkan setelah perubahan
sebesar Rp 12.219.324.000,00 terdiri dari :
I.
II.

Belanja Tidak Langsung

Rp

4.359.324.000,00

Belanja Langsung

Rp

7.860.000.000,00

Dapat direalisasikan sebesar Rp 10.832.701.099,00 terdiri dari :
I.
II.

Belanja Tidak Langsung

Rp

4.221.029.976,00

Belanja Langsung

Rp

6.611.671.123,00

Sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp 1.386.622.901,00, sisa anggaran dari kegiatan
yang tidak terserap pada Tahun Anggaran 2015.

Anggaran dan Realisasi Belanja
Belanja Tidak Langsung
No.

1

Belanja Langsung

Uraian

Belanja

Anggaran

Realisasi

%

Anggaran

Realisasi

%

4.359.324.000

4.221.029.976

97

456.124.000

452.938.000

99

-

-

-

-

-

-

4.359.324.000

4.221.029.976

97

Pegawai
2

Belanja

7.403.876.000 6.159.453.123

83

Barang dan
Jasa
3

Belanja

456.124.000

452.218.000

99

Modal
JUMLAH

7.860.000.000 6.612.391.123

Adapun rincian dari belanja Langsung dapat dilihat pada table dibawah ini :

84,13

Keuangan (Rp.)
No.
1.

2.

3.

4

5

6

7

Program/Kegiatan
Anggaran

Realisasi

%

Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan dan Peningkatan
Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur

367.358.000

311.099.969

84,69

367.358.000

311.099.969

84,69

592.124.000

576.973.000

97,44

592.124.000

576.973.000

97,44

Program Peningkatan Disiplin
Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Operasi Penertiban PNS dan Pelajar

257.650.000

253.067.300

98,22

226.050.000

221.647.800

98,05

31.600.000

31.419.500

99,43

Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Bimtek implementasi peraturan
perundang-undangan
Hut satpol PP dan Jambore

229.490.000

165.092.869

71,94

101.650.000

58.446.000

57,50

127.840.000

106.646.869

83,42

Program Peningkatan keamanan
dan kenyamanan lingkungan
Pengamanan wilayah

767.2000.000

688.664.285

89,76

445.110.000

367.960.000

82,67

Penegakan dan penindakan
Pelanggaran Peraturan Daerah
Belanja makanan dan minuman
petugas keamanan
Pembinaan Penyuluhan pencegahan
dan pengawasan Tindak Pelanggaran
Perda
Program pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Pembentukan satuan keamanan
lingkungan di masyarakat
Penguatan kinerja Linmas menjaga
ketertban dan keamanan lingkungan
Program peningkatan
pemberantasan penyakit
masyarakat ( Pekat )
Penyuluhan pencegahan
peredaran/penggunaan minuman
keras dan narkoba

92.220.000

92.051.285

99,82

140.420.000

140.420.000

100,00

89.450.000

88.233.000

98,64

5.623.808.000

4.601.563.700

81,82

123.808.000

112.109.300

90,55

5.500.000.000

4.489.454.400

81,63

22.370.000

15.930.000

71,21

22.370.000

15.930.000

71,21

7.860.000.000

6.612.391.123

84,13

Total Anggaran

L

aporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar Tahun 2015
menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang
ditunjukkan pada tahun anggaran 2015 dan perkembangan dari tahun-tahun
sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

berdasarkan tujuan dan sasaran.
Secara umum capaian sasaran strategis 2011-2016 menunjukkan perkembangan yang signifikan,
meskipun belum sepenuhnya mencapai target. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama
dengan berbagai instansi harus dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai target
indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah daerah, dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja dan
bertujuan melayani serta memberdayakan masyarakat. Namun dengan semangat melakukan
revitalisasi dan idealisme yang kuat, niscaya berbagai kendala itu akan dapat teratasi –terlebih
jika ada dukungan tulus dari warga masyarakat secara keseluruhan dan peran sinergi dari seluruh
dinas terkait.
Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar periode Tahun 2015. Pada awal tahun
2015 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blitar menetapkan Rencana Kinerja
(Renja)/Penetapan Kinerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis. Penetapan
kinerja (Tapkin) yang berisi target-target kinerja pada hakikatnya merupakan kontrak kinerja
yang harus dicapai. Kontrak kinerja tersebut pada akhir tahun harus dipertanggungjawabkan
dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP juga berperan sebagai alat kendali,
alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.
Akhirnya dengan disusunnya LKjIP Tahun 2015 ini, diharapkan dapat menjadi media evaluasi,
sekaligus menjadi instrumen untuk melakukan perbaikan yang berkesinambungan.

