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 KATA  PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan 

karunia-Nya, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP)  Satuan  polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Gorontalo  Tahun  Anggaran 

2018  dapat diselesaikan. 

 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu media perwujudan 

kewajiban untuk mempertanggungjawabankan pelaksanaan tugas Satuan polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gorontalo selama Tahun 2018 yang telah  dicapai  

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, namun 

kami berharap penyusunan  Laporan  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) ini tetap ada manfaatnya, minimal sebagai gambaran untuk mengetahui 

sejauh mana kinerja yang telah dicapai dan juga sebagai bahan evaluasi untuk 

peningkatan kinerja di masa mendatang.  

Untuk  itu kami mohon saran, tanggapan serta kritik yang membangun, 

untuk lebih menyempurnakan laporan ini di masa-masa mendatang. Kami 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah  

membantu penyusunan LAKIP ini dapat selesai pada waktunya. 

 

Limboto,        Januari   2019 

Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten  Gorontalo 

[[                        

                 UDIN M. N. PANGO, SE, M.Si 
           NIP. 19730921 200212 1 009 
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  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu 

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran stretegis instansi dengan indikator 

kinerjanya sebagai ukuran keberhasilan dalam  mencapai tujuan dari tugas dan 

fungsinya. Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Gorontalo yang dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo  Nomor 9 Tahun 2016, 

merupakan Satuan yang mempunyai tugas pokok  membantu Kepala Daerah 

dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah untuk menegakkan Perda dan 

meyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta 

Perlindungan  Masyarakat. 

Tahun anggaran 2018 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo 

telah menetapkan sasaran strategis dalam pelaksanaan tugasnya yaitu Komptensi 

Sumber daya Aparatur yang sesuai dengan tugas dan Fungsi Satpol-PP, 

Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan masyarakat, Pemeliharaan 

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak 

kriminal.  

Untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan, di Tahun 2018 ini 

melaksanakan 4 Program  yang dituangkan dalam 13 Kegiatan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidak berhasilan pencapaian indikator 

kinerja pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo selama Tahun 

2018 sebagai berikut :  

Masih  minimnya anggaran operasional dalam pembiayaan kegiatan serta 

kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil Dalmas hal ini sangat 

berpengaruh terhadap efektivitas penertiban PKL yang melanggar aturan, 

Toko-toko  yang  menjual miras, hewan ternak. 

Kurangnya pengetahuan masyarakat atas peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah. 

Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap 

peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah. 
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Masih minimnya SDA yang handal untuk menunjang pelaksanaan 

pengamanan, penertiban dan pengawalan pejabat dilapangan seperti 

anggota Satpol-PP masih kurang, baik jumlah maupun kualitas. 

Kurangnya anggota Satpol-PP bersertifikat PPNS. 

Faktor-faktor  yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian indikator 

kinerja  pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

sebagai berikut : 

Adanya komitmen dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta seluruh 

anggotanya dan juga adanya partisipasi masyarakat dalam memelihara 

ketertiban dan ketentraman. 

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan Daerah. 

Meningkatnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang penegaka perda 

Adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan 

keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

Untuk  lebih  meningkatkan  pencapaian  kinerja di tahun yang akan 

datang, maka langkah yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo  adalah  :  

1. Peningkatan jalinan kerjasama dengan instansi terkait dalam  upaya 

menciptakan  ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 

penegakan perda dan perbup sehingga kondisi yang kondusif dapat 

terwujud. 

2. Penambahan kenderaan operasional untuk kegiatan patroli, panwal 

serta penertiban. 

3. Perlunya penambahan tenaga teknis (sarjana Hukum) sebagai tenaga 

penegak perda. 

4. Peningkatan peran dan pendayagunaan PPNS dalam melaksanakan 

program penegakan perda. 

5. Melakukan pendidikan dan pelatihan teknis, serta bimbingan teknis 

dalam upaya meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan SDA. 

6. Sosialisasi dan penyuluhan perda kepada masyarakat. 

Dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan Daerah, Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten  Gorontalo  pada  tahun  2018   mendapat  dana  dari  APBD  

Kabupaten sebesar  Rp. 5.073.658.525,-  yang  diperuntukan  untuk  belanja tidak  
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langsung  ( gaji dan tunjungan Pegawai) sebesar  Rp. 2.345.939.025  dan  belanja  

langsung  sebesar  Rp. 2.690.919.500, secara umum pelaksanaan program oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo pada Tahun 2018 berjalan  

cukup baik, hal ini dapat  dilihat  dari Laporan  Keuangan  Satuan  Polisi  Pamong  

Praja Kabupaten Gorontalo  Tahun  Anggaran  2018  dari target  keuangan  Rp. 

2.345.939.025,- dapat  terealisasi  Rp. 2.249.405.313  atau  95,89 %  tidak  

tercapainya  penyerapan dana disebabkan karena adanya beberapa  kegiatan  

yang tidak dapat dilaksanakan dan sisa dari nilai kontrak dan kegiatan di 

kembalikan ke Kas Daerah.   
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BAB   I 

PENDAHULUAN 

 

A.  LATAR  BELAKANG 

Organisasi Perangkat Daerah merupakan lembaga penyelenggara 

pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah memiliki tugas 

pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah ditetapkan, demikian 

pula dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo adalah Satuan  

Kerja  Perangkat Daerah yang dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan 

program dan kegiatan menyangkut bidang Ketertiban umum dan Ketentraman, 

Penegakan Peraturan Daerah dan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat. 

 Sebagai pengemban amanah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gorontalo berkewajiban menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP), sebagai perwujudan langkah untuk menguatkan kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan program 

dan kegiatan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, baik itu 

keberhasilan yang mampu diraih maupun kegagalan yang ditemui.  

Dasar penyusunan LAKIP ini adalah Peraturan Presiden Republik  Indonesia 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  

Kinerja, Pelaporan  Kinerja  dan  Tata  Cara  Reviu  atas  Laporan  Kinerja Intansi  

Pemerintah,  dengan melaksanakan pengukuran kinerja yang telah dicapai atas 

pelaksanaan program dan kegiatan  sesuai  revisi perjanjian  kinerja  Tahun 2018 

yang  telah  disepakati. 

 

B. ASPEK  STRATEGIS  ORGANISASI. 

 

Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat pada hakekatnya Adalah 

prasyarat yang dibutuhkan untuk terselenggaranya kegiatan pemerintahan, 

pembangunan dan kemasyarakatan agar dapat berjalan dengan baik dan 

mantap sesuai yang diharapkan bersama. Demi menjaga kelangsungan 

kegaiatan tersebut, maka urusan kegiatan ini oleh pemerintah ditetapkan 

menjadi urusan wajib, sebagaimana tersebut pada pasal 13 ayat (1) huruf c 
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yaitu Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman  masyarakat  yang 

dalam penjelasan pasal dimaksud termasuk menyelenggarakan perlindungan 

masyarakat karena urgennya urusan ini maka kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah  merupakan salah satu kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah sebagaimana ditentukan dalam pasal 27 ayat (1) huruf c Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah adalah 

memelihara Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat.  

Dalam pasal 148 dan pasal 149 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

dinyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja  bertugas membantu Kepala 

Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat. Ketentuan ini mempunyai ruang lingkup 

yang luas. Peran  Satuan Polisi Pamong Praja  dalam rangka memelihara 

ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta menegakkan Peraturan 

Daerah  dan Keputusan Kepala Daerah  merupakan salah satu unsur komponen 

penegak bangsa  dan perekat NKRI yang sangar penting sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten 

Gorontalo Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tantangan yang harus 

dihadapi, meliputi tantangan Internal dan tantangan eksternal yaitu : 

1. masih kurangnya personil  

2. masih kurangnya saranan dan prasarana kerja 

3. masih  minimnya anggaran operasional 

4. kurangnya pengetahuan masyarakat atas peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah. 

5. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap 

peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

Sedangkan peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk 

pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja  meliputi :  

1. Tuntutan masyarakat terhadap akan ketentraman dan ketertiban umum 

serta penegakan aturan semakin kuat, sehingga kepedulian dan partisipasi 

masyarakat  diharapkan juga meningkat. 

2. Adanya pelatihan-pelatihan, bimbingan teknis dalam upaya meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDA. 

3. Optimalisasi koordinasi antar instansi baik instansi vertikal maupun 

horizontal.  
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Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahaan dari beberapa 

dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis dalam pembangunan 

Satuan  Polisi Pamong Praja  sebagai berikut :  

- Membangun kerja sama yang baik diantara Institusi dalam rangka penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

- Memberikan Pengetahuan kepada masyarakat tentang peraturan Daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kanupaten Gorontalo. 

- Optimalisasi pencapaian standar pelayanan minimal.  

 

C. TUGAS, FUNGSI   DAN  STRUKTUR  ORGANISASI. 
 

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan  Susunan  Perangkat  Daerah Kabupaten  

Gorontalo, makaterbentuklah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo 

sebagai berikut: 
 

 

1. Kedudukan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati  berkedudukan  di  Pusat  Pemerintahan. 

2. Tugas pokok  

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata KerjaSatuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Gorontalo yaitu membantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di  bidang  Penegakan  Perda  dan  

Perbup, Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  

serta  Perlindungan  masyarakat. 

3. Fungsi  

Satuan Polisi Pamong praja Kabupaten Gorontalo yaitu : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, penegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan 

Keputusan Kepala Daerah.  

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum di daerah. 
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c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah dan Keputusan kepala Daerah. 

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan 

Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian 

Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya. 

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan 

Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah. 

f. Memfasilitasi  Penyelenggaraan  dan  Pemberdayaan  kegiatan  

perlindungan  masyarakat. 

    

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo  

terdiri  dari : 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat, terdiri atas : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; 

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman  terdiri atas: 

1. Seksi Operasi dan Pengendalian; 

2. Seksi Ketertiban Umum; 

d. Bidang  penegakan Peraturan  Daerah, terdiri atas: 

1. Seksi  Hubungan antar Lembaga; 

2. Seksi penegakan; 

e. Bidang Pembinaan  Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri atas: 

1. Seksi  Data  dan  Informasi 

2. Seksi  Pelatihandan Mobilisasi; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut: 

1. Kepala Satuan 

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan  

DaerahUntuk  menegakkan Peraturan Daerah dan  menyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta  perlindungan masyarakat. 

Untuk melaksanakantugas pokok Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai  

berikut : 
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a. perumusan kebijakan sesuai  tugas dan fungsi Satuan Polisi   Pamong Praja; 

b. pelaksanaan  kebijakan sesuai  dengan  lingkup  tugas; 

c. pelaksanaan  evaluasi dan pelaporan  sesuai dengan  lingkup tugas ; 

d. pelaksanaan  Administrasi  Dinas  sesuai  dengan  lingkup  tugasnya; 

e. penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang penegakan Peraturan 

Daerahdan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentramanmasyarakat serta perlindungan masyarakat; 
 

2. Sekretariat 

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok 

melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun  rencana  program, melakukan 

pengendalian dan  pengawasan mengevaluasi, dan melakukan  pelaporan 

mengelola  administrasi  keuangan. Menyelenggarakan anggaran  rutin, aset, 

administrasi umum  dan Kepegawaian 
  

Untuk melaksanakan tugas  dimaksud Sekretaris mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan Kepegawaian. 

b. Penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan data dalam rangka  

penyusunan evaluasi dan pelaporan. 

c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, penganggaran dan keuangan, 

peralatan dan perlengkapan, penyusunan pedoman pelaksanaan  program 

kerja, dokumentasi dan kepustakaan. 

d. Pelaksanaan monitoring, pengendalaian dan evaluasi serta pelaporan 

pelaksanaan program. 

Sekretariat  terdiri  dari : 

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, menyusun dan mengendalikan 

rencana program  kegiatan Satpol-PP, melaksanakan pengelolaan  keuangan 

dalam rangka belanja kegiatan, perbendaharaan dan gaji, pembukuan, urusan 

kas, pengelolaan aset. 

2. Sub Bagian umum dan Kepegawaian. 

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi yang meliputi surat 

menyurat, kearsipan, pengagendaan,melaksanakan pengumpulan dan 

pengelolaan bahan dalam rangkaurusanrumah tangga, pengadaan dan 

pemeliharaan inventaris, perlengkapan Dinas lainnya  daftar urut 



P a g e  | 11 

 

 

 

11 

kepangkatan, cuti, kenaikan pangkat, pendisiplinan Pegawai dan pelayanan 

jabatan fungsional  serta tugas lainnya sesuai tugas kedinasan. 

3. Bidang  Ketertiban Umum dan Ketentraman. 

Mempunyai  tugasmembantu  Kepala  Satuan dalam melaksanakan  urusan  

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

Untuk melaksanakan  tugas  dimaksud  Bidang ketertiban umum  dan 

ketentraman mempunyai fungsi  sebagai berikut  : 

a. Penyusunan rencana penanganan gangguan ketertiban umum dan 

ketentraman. 

b. Penyelenggaraan kegiatan ketertiban umum  dan  ketentraman 

masyarakat 

c. Pelaksanaan operasi danpengendalian  ketertiban umum  dan 

ketentraman  masyarakat. 

d. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan 

kerusuhan massa. 

e. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban  aset-aset  Daerah. 

f. Pelaksanaaan patrol rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan, 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, 

g. Pelaksanaan pengawalan pejabat atau tamu resmi Daerah dan 

pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas  pejabat  serta  acara  

resmi pemerintah Daerah. 

h. Pelaksanaan deteksi dini gangguan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat  

i. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring,evaluasi dan 

pelaporan. 

Bidang  ketertiban  terdiri  dari  : 

1. Seksi operasi dan pengendalian. 

Mempunyai  tugas  melaksanakan urusan operasional, dan 

pengendalian serta tugas-tugas  lainnya. 

2. Seksi  ketertiban umum. 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan ketertiban umum serta 

melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan. 

4. Bidang  Penegakan Peraturan Daerah. 
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Mempunyai tugas membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan urusan 

Bidang Penegakan Peraturan Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya  

 Untuk melaksanakan  tugas dimaksud Bidang Penegakan Daerah 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan  pedoman  master  plan  kebijakan penegakan perda. 

b. Penyusunan  rancangan  kebijakan lingkup  seksi penegkan perda. 

c. Pelaksanaan evaluasi  Program  kegiatan operasional  lingkup  seksi. 

d. Penyusunan petunujuk operasional penegakan perda. 

e. Pelaksanaan inventarisasi dan analisa sanksi perda yang memuat sanksi 

pidana. 

f. Pengawasan pelanggaran perda yang memuat sanksi pidana. 

g. Pengevaluasian permasalahanpelanggaran  penegakan perda secara 

yustisi. 

h. Penegakan peraturan Daerah dan peraturan Kepala daerah melalui 

pemberlakuan sanksi 

i. Pelaksanaan fasilitasi  terkait  pemeriksaan atas orang/badan hukum  yang 

diduga sebagai pelanggar /tersangka. 

j. Pengkoordinasian   penanganan  barang  bukti 

k. Pengkoordinasian dengan  atau instansi terkait  dalam rangka proses 

penyelidikan  dan penyidikan terhadap  pelanggaran  Peraturan  

Daerah,dan peraturan  Kepala  Daerah. 

l. pengkoordinasian dalam  rangka proses administrasi penyidikan  dan 

pengiriman  berkas perkara  pelanggaran  peraturan  Daerah, dan sampai 

ke tingkat Pengadilan. 

Bidang  penegakan peraturan Daerah  terdiri  dari : 

1. seksi hubungan antar lembaga. 

Mempunyai tugas  menyusun pedoman master plan kebijakan 

hubungan antar lembaga, menyusun  rancangan kebijakan  lingkup  

seksi hubungan antar lembaga, mengevaluasi program  kegiatan  

operasional, melakukan  inventarisasi  dan analisa  sanksi  Peraturan  

Daerah  yang  memuat sanksi  pidana, melakukan evaluasi  

permasalahan pelanggaran perda  secara  pro yustisi. Menegakan 

perda Melalui pemberlakuan sanksi. 

2. Seksi  penegakan peraturan Daerah’ 
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Mempunyai  tugas  menyusun pedoman master plan kebijakan 

penegakan peraturan Daerah, menyusun  rancangan kebijakan  lingkup  

seksi penegakan peraturan Daerah, mengevaluasi program  kegiatan  

operasional, melakukan  inventarisasi  dan analisa  sanksi  Peraturan  

Daerah  yang  memuat sanksi  pidana, melakukan evaluasi  

permasalahan pelanggaran perda  secara  pro yustisi. Menegakan 

peraturan Daerah Melalui pemberlakuan sanksi, melakukan  fasilitasi  

terkait  pemeriksaan atas orang/badan hukum  yang  diduga sebagai 

pelanggar/tersangka. 

5. Bidang  pembinaan satuan perlindungan masyarakat  

 Mempunyai  tugasmelaksanakan urusan bidang pembinaan  satuan  

perlindungan masyarakat, data/informasi pengembangan  sumber  daya 

manusia dan mobilisasi. 

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang pembinaanSatuan Perlindungan 

Masyarakat  mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan  rencana  program  kerja  dan  kegiatan, kebijakan  dan   

petunjuk  teknis bidang  pembinaan  satuan  perlindungan masyarakat. 

b. Penyusunan rancangan  kebijakan  lingkup  seksi  data dan  informasi  

Satuan  perlindungan  masyarakat 

c. Penyusunan  evaluasi  program  kegiatan operasional   deteksi  data  dan  

informasi 

d. Pelaksanaan  pendataan  dan verifikasi data Satlinmas. 

e. Penyusunan  dan  pelaksanaan  verifikasi  kebutuhan  sarana prasarana 

Satlinmas. 

f. Penyusunan bahan perencanaan pembinaan kelompok swadaya  

masyarakat yang potensial  untuk menyelenggarakan perlindungan  

masyarakat. 

g. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan  

pelaporan, 

Bidang pembinaan Satuan  Perlindungan  masyarakat  terdiri  dari  : 

1. Seksi  data  dan  informasi 

Mempunyai  tugas  menyusun  rencana  kerja  seksi  data/informasi, 

menyiapkan bahan penyusunan  kebijakan  dan petunjuk  teknis seksi  
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data/informasi. Melaksanakan  pembinaandan  peningkatan kualitas  

sumber  daya  manusia  perlindungan  masyarakat.  Menghimpun  data  

potensi  sumber  daya manusia  aparatur  Linmas  dalam  mendukung  

upaya  perlindunganmasyarakat,  menyiapkan  sarana  dan  prasarana  

perlindungan masyarakat  tingkat Desa dan  Kelurahan  dalam wilayah  

Kabupaten,menggalakkan  pos  keamanan  keliling (poskamling) di 

tingkat Desa/Kelurahan, melaksanakan pembinaan tertib administrasi 

system perlindungan masyarakat, melaksanakan rekrutmen anggota 

perlindungan masyarakat, melakukan perlindungan terhadap hak-hak 

masyarakat.   

2. Seksi pelatihan  dan  mobilisasi 

Mempunyai  tugas  menyusun rencana kerja seksi  pelatihan  dan 

mobilisasi, menyiapkanbahan penyusunan kebijakan dan  petunjuk  

teknis  seksi  pelatihan  dan mobilisasi,menghimpun  dan  menganalisa  

data,  menyusun data potensi  dan karakteristik sosial  budaya  sebagai  

bahan keswadayaan  peran  masyarakat  dalam upaya  perlindungan  

masyarakat  secara  mandiri,  menyusun  peta  masyarakat potensi  

kerawanan  sosial,   melaksanakan koordinasi  dan  kerjasama  dengan  

instansi/lembaga/pihak  terkait  dalam rangka pembinaan  pencegahan  

terjadinya  konflik masyarakat,  menyiapkan  bahan  pelaksanaan 

koordinasi  dengan  TNI/Polri  dan  instansi  terkait  dalam pembinaan 

potensi  masyarakat. 

C. STRUKTUR  ORGANISASI   

Sesuai Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata  Kerja  Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gorontalo, dalam menjalankan Tupoksi Kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja di bantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris,  3  (tiga)  orang  

Kepala  Bidang,  2  (dua)  orang  kasubag, 6 (enam) orang  Kepala Seksi yang 

dapat dilihat pada struktur di bawah ini : 
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D. SISTEMATIKA  PENYUSUNAN LAPORAN  

Untuk mempermudah pemahaman terhadap Laporan Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018, maka penyajiannya disusun 

berdasarkan sistematika sebagai berikut : 

KATA PENGANTAR 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

IKTISAR EKSEKUTIF 

BAB I  PENDAHULUAN 

KEPALA SATUAN 

KASUBAG  UMUM  DAN 
KEPEGAWAIAN 

KABID    
PEMBINAAN  SATUAN  

PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

KABID  
PENEGAKAN  

PERDA 

KABID 
KETERTIBAN  UMUM 
DAN KETENTRAMAN   

UPTD 

STRUKTUR ORGANISASI                    
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

SEKRETARIS 

KASUBAG  PERENCANAAN 
DAN KEUANGAN 

KASIE   
OPERASI  DAN 

PENGENDALIAN 

KASIE  
KETERTIBAN  UMUM  

KASIE 
HUBUNGAN  ANTAR 

LEMBAGA  

KASIE 
PENEGAKAN 

KASIE 
DATA  DAN  INFORMASI 

KASIE 
PELATIHAN DAN 

MOBILISASI 
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Menyajikan latar belakang, gambaran Umum Organisasi, Tugas 

Pokok dan Fungsi Organisasi, Struktur Organisasi, Aspek Strategis 

Organisasi dan Sistematika Penyusunan. 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA 

Berisi tentang rencana jangka menengah organisasi mulai dari Visi, 

Misi, Tujuan, Strategi serta Kebijakan. 

Disamping itu, menguraikan perjanjian kinerja SKPD yang telah 

ditetapkan pada awal tahun anggaran dan revisi perjanjian kinerja 

pada pertengahan tahun anggaran. 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

menguraikan pengukuran capaian kinerja organisasi dan realisasi 

anggaran  

BAB V PENUTUP 

 Menguraikan kesimpulan secara umum atas capaian kinerja 

organisasi serta langkah perbaikan di masa mendatang yang akan 

dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.  

 
 

   LAMPIRAN  

- Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

- Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

- Evaluasi Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2018 

-  Lampiran Pengukuran Kinerja  Tahun  2018 
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BAB  II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS. 

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah 

penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia dapat dikatakan teatap selalu eksis 

tidak berubah. Sejak diberlakukannya  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 

tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-undang 

nomor  22  Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, selalu ada pasal 

tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak 

berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.  

 Hal ini mengingat peran Strategis  Satuan Polisi pamong Praja dalam 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yaitu tercantum dalam  Undang-undang 

Nomor 23 Tahun  2014  (Pasal  255) : 

Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta 

menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. Dengan  demikian Polisi pamong 

Praja mempunyai 3  peran  yaitu :  

a. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

b. Menegakkan Peraturan Daerah. 

c. Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat. 

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana  telah  diubah  untuk  kedua  kalinya  

dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015,  bahwa penyelenggaraan 

pemerintahan  daerah  berdasarkan  urusan  yang  terbagi  dalam  urusan  

wajib  dan urusan  pilihan. Salah satu wujudnya adalah ditetapkannya 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional. Pasal 1 Undang-Undang ini menyatakan bahwa tata 

cara pelaksanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana jangka 

panjang, menengah dan tahunan. 
 

 

1. Visi 
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Dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2014-2019, RPJMD Provinsi Gorontalo 

Tahun 2012-2017 dan RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2005-2025 serta 

memperhitungkan dengan seksama kondisi lingkungan strategis baik internal 

(kekuatan dan kelemahan) maupun eksternal (peluang dan tantangan), serta 

memperhatikan kontinuitas pelaksanaan pembangunan maka dirumuskan Visi 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut : 

 

“TERWUJUDNYA KABUPATEN GORONTALO GEMILANG 

MENUJU MASYARAKAT MADANI” 

 

Pernyataan visi di atas terdiri dari 2 frasa besar yakni : “Terwujudnya 

Kabupaten Gorontalo Gemilang” dan frasa “Masyarakat Madani”. Kedua frasa 

tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a.  Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang 

Kata “terwujudnya” mengandung makna menuju proses perwujudan. 

Proses tersebut membutuhkan waktu untuk membentuk wujud, dari 

kondisi state of the art (saat ini) ke kondisi state of arrival (kondisi 

harapan). Jadi terminologi terwujudnya adalah proses perubahan 

(change) menuju ke kondisi yang dicitakan. Kabupaten Gorontalo adalah 

daerah yang hendak dirubah dari kondisi kini ke kondisi yang diharapkan. 

Kata “Gemilang” adalah hasil suatu pekerjaan hebat, luar biasa, yang 

menunjukkan kejayaan dan kemasyhuran yang berbentuk kesejahteraan 

dan kemandirian rakyat sebagaimana visi dalam RPJPD 2005-2025 

Kabupaten Gorontalo, yaitu “KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA 

DAN MANDIRI”. Dengan kata lain Gemilang berarti sebuah hasil dari 

proses perubahan yang menggambarkan kejayaan dan kemasyhuran 

berupa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Kata “GEMILANG” 

merupakan akronim dari GEnerasi Membangun Insan CemerLANG. 

b.  Masyarakat Madani 

Adalah kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya 

menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang ditopang 

oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban. 
 

 

2. Misi 
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Misi pembangunan daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-

upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi serta memberikan 

kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan 

menentukan arah pembangunan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. 

Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo tersebut 

di atas selanjutnya dirumuskan misi pembangunan daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2016-2021, sebagai berikut : 
 

 

a. Menciptakan Sumber Daya Manusia Cerdas, Sehat dan 

Berkarakter 

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

membangun sumber daya manusia yang sehat dan cerdas sehingga 

kedepannya akan tercipta SDM yang produktif dan kompetitif dengan 

karakter yang dilandasi kearifan lokal yang siap menghadapi era 

globalisasi. 

b. Menyelenggarakan Pemerintahan yang Harmonis, Bersih dan 

Dinamis 

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam 

pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan akan mengedepankan 

sinergitas antar lembaga, serta mendorong partisipasi, transparansi, 

responsibilitas, berorientasi hasil, adil, efektif, efisien, akuntabel dan 

adaptif terhadap perubahan yang terjadi. 

c. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam menuju Kemandirian 

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

mewujudkan kemandirian masyarakat yang berbasis pada potensi lokal 

dan keunggulan daerah yang kompetitif sehingga menciptakan 

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan. 

d. Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kependudukan dan 

Lingkungan Hidup 

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

melaksanakan kebijakan dan program pembangunan yang berbasis 

kependudukan dan lingkungan hidup serta menjadikan pembangunan 

berbasis kependudukan sebagai dasar dalam menilai jalannya proses 

pembangunan yang berlandaskan pada dimensi pemihakan kepada rakyat 
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miskin, partisipasi, keberlanjutan, integrasi penduduk dalam perencanaan 

pembangunan dan kesetaraan. 

e. Melakukan Kerjasama Global untuk Pembangunan Daerah 

Mengandung makna bahwa Pemerintah Kabupaten Gorontalo akan 

membangun kemitraan dan inisiatif global partnership dengan lembaga-

lembaga eksternal (lokal, regional, nasional dan global) dalam rangka 

mengakselarasi pembangunan di Kabupaten Gorontalo. 

Dari 5 (lima) Misi yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo masuk pada Misi 2 yaitu 

Pemerintahan yang harmonis, bersih dan dinamis.Untuk mendukung 

Misi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo telah 

menetapkan hal-hal utama yang harus mendapatkan perhatian untuk 

pencapaian misi tersebut, yaitu  sebagai berikut : 

1. Meningkatnya Keamanan dan kenyamanan lingkungan dengan melakukan 

Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat untuk 

mencegah tindak kriminal. 

2.Terpeliharaya keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan 

mencegah tindakan kriminal dengan melakukan tingkat penegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

 

3. Tujuan 

  Tujuan  yang  ingin  dicapai  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  

Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 adalah : 

1. Penciptaan Administrasi yang lebih baik dan akurat. 

2. Memenuhi ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai dalam 

menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP 

3. Meningkatkan disiplin pelayanan aparatur dalam pelaksanaan tugas 

4. Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur yang profesional 

5. Meningkatnya keamanan, dan kenyamanan lingkungan 

6. Terpeliharaya keamanan ketentraman, ketertiban masyarakat dan 

mencegah tindak kriminal. 

 

4. Sasaran 
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 Sasaran yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo. 

Tahun 2016-2021 adalah : 

1. menciptakan administrasi dan pelaporan sebagai penunjang pelaksana 

kegiatan. 

2. Terpenuhinya  ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP 

3. Terpenuhinya keseragaman pakaian dinas sebagai indikator disiplin 

aparatur dalam penggunaan pakaian dinas. 

4. Meningkatnya kompetensi sumber daya aparatur yang sesuai dengan tugas 

dan fungsi Satpol-PP 

5. Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat 

6. Terpeliharanya keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta  

pencegahan tindak kriminal. 

  Sedangkan  indikator sasaran  yang  ingin  dicapai, Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Gorontalo selama 5 (lima) tahun periode 2016-2021  disajikan 

pada tabel berikut :  

Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Gorontalo Tahun 

2016-2021. 

 

No 

 

 

Sasaran 

 

 

Indikator Sasaran 

 

Target Kinerja Sasaran pada Tahun  

Ke 

1 2 3 4 5 

1. 

 

Menciptakan administrasi dan 

pelaporan sebagai penunjang 

pelaksanaan kegiatan  

 

 

Tertatanya  layanan 

administrasi  dan 

pelaporan  yang  akurat 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100

% 

 

100

% 

2 Terpenuhinya ketersediaan 

sarana dan prasarana dalam 

menunjang pelaksanaan tugas 

dan fungsi Satpol-PP 

Tersedianya sarana dan 

prasarana yang memadai 

dalam pelaksanaan tugas 

dan fungsi Satpol-PP 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100

% 

 

100

% 

3 Terpenuhinya keseragaman 

pakaian dinas sebagai indikator 

disiplin aparatur dalam 

penggunaan pakaian dinas 
 

Kepatuhan aparatur dalam 

keseragaman pakaian 

dinas 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

 

100

% 

 

100

% 
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4 Meningkatnya Kompetensi SDA 

yang sesuai dengan tugas dan 

fungsi Satpol 

Jumlah ASN yang 

mengikuti Diklat PPNS  dan 

uji kompetensi  Satpol-PP 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

5 Meningkatnya keamanan dan 

kenyamanan lingkungan 

masyarakat 

Presentase penyelesaian  

ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat 

untuk mencegah tindak 

kriminal (K3) 

 

0,43 

kali 

per 

Hari 

 

0,43 

kali 

per 

hari 

 

 80% 

 

80 

% 

 

100 

% 

6  Terpeliharanya keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta pencegahan 

tindak kriminal 

presentase pelanggaran 

peraturan Daerah dan 

peraturan kepala Daerah 

 

70% 

 

82% 

 

82% 

 

82% 

 

82% 

         

5. Sasaran Strategis. 

   Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tugas  

Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut : 

1. Menciptakan kondisi keamanan  dan kenyamanan lingkungan masyarakat 

2. Terpenuhinya pemeliharaan keamanan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta  pencegahan tindak kriminal. 

6. Strategi dan Kebijakan 

 Strategi yang telah ditetapkan diperlukan persepsi dalam bentuk 

strategi dan kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan 

untuk mencapai kinerja yang diharapkan. 

Strategis  Satuan Polisi Pamong Praja  Yang Telah ditetapkan meliputi   : 

1. Membangun kerja sama yang baik  diantara Institusi  dalam rangka 

penegakan Peraturan   Daerah  dan Peraturan Kepala Daerah. 

2. Memberikan Pengetahuan Kepada Masyarakat  tentang Peraturan  Daerah  

dan Peraturan Kepala Daerah  yang berlaku di Kabupaten Gorontalo. 

3. Optimalisasi  Pencapaian Standar  Pelayanan Minimal. 

Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran agar Strategi  yang ditetapkan 

bisa berjalan efektif  maka dibutuhkan berbagai kebijakan  tersebut  

meliputi  : 
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1. Penerapan Hukuman bagi  Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan 

Kepala Daerah. 

2. Sosialisasi tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang 

berlaku  di Kecamatan Se Kabupaten Gorontalo 

7.  Indikator Kinerja Utama. 

Indikator kinerja utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo  merupakan  indikator kinerja dalam rangka pengukuran 

dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja 

instansi pemerintah. 

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan 

program dan kegiatan. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan, 

program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran 

(output). 

Indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo adalah 

sebagai berikut : 

Indikator  kinerja  utama  

1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, Ketentraman dan 

Keindahan) 

- Jumlah  pelanggaran  K3  yang  terselesaikan  

2. Cakupan penegakkan peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah 

di Kabupaten  Gorontalo 

- Jumlah penegakan perda  

- Jumlah target penindakan pelanggaran perda. 

3. Meningkatnya sumber daya aparatur yang profesional dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol-PP 

- Jumlah ASN yang ada dibagi jumlah ASN yang sudah mengikuti   

 Diklat 

8. Program Kegiatan. 

  Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018 sebagai berikut : 

1) . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

a. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 
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c. Penyediaan bahan logistik kantor 

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 

e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah 

2) Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan 

a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyaman lingkungan 

b. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

3) Program PemeliharaanKantrantibmasdanPencegahanTindakKriminal 

a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 

b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan  

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 

a. Pengadaan peralatan gedung kantor 

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
 

 

B. PERJANJIAN   KINERJA 

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan 

kinerja/kesepakatan anatara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan target 

tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.  Perjanjian  

kinerja ini memuat rencana kinerja satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari rencana Strategis Satuan 

Polisi Pamong Praja yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan Satuan 

pada Tahun 2018 yang mendapat dukungan pembiayaan dari APBD kabupaten. 

Komponen rencana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2018 sebagai berikut :  

1. Sasaran  Program dan Kegiatan Tahun 2018 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo sesuai dengan Program yang telah ditetapkan di atas 

dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai Sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan yaitu :  

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

Kegiatan  yang dilaksanakan berupa : 

a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 

b. Penyediaan jasa administrasi keuangan 

c. Penyediaan bahan logistik kantor 

d. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah 
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e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam Daerah 

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

Kegiatan  yang dilaksanakan berupa : 

a. Pengadaan peralatan gedung kantor 

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 

3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 

Kegiatan yang dilaksanakan berupa : 

a. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong 

praja 

b. Monitoring evaluasi dan pelaporan 

4. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 

Kegiatan yang dilaksanakan berupa : 

a. Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan 

lingkungan 

b. Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 

c. Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 

d. Pengendalian keamanan lingkungan 

  

2. Anggaran  

Jumlah anggaran yang dialokasikan pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 

Anggaran 2018 dari Dana APBD kabupaten sebesar Rp. 5.073.658.525, 

yang terdiri dari Belanja langsung (Gaji dan tunjungan Pegawai) sebesar 

Rp.2.345.939.025 dan belanja langsung  Rp. 2.727.719.500 berikut rincian 

alokasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 : 

Tabel  Rincian Alokasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja  Tahun   

Anggaran  2018   
 

No Uraian Jumlah (Rp) % 

1. Belanja Tidak Langsung (Gaji dan 

Tunjangan Pegawai ) 

2.345.939.025 95,89 

2. Belanja Langsung  2.727.719.500 98,94 

 a. Belanja Barang dan Jasa  2.690.919.500 99,04 

 b. Belanja Modal  36.800.000 91,85 
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Total  Belanja 5.073.658.525 97,53 

Dari tabel diatas terlihat pengalokasian dan untuk  pelaksanaan 

penyelenggaraan penegakan peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketentraman 

dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan pelaksanaan fasilitas 

dan  koordinasi (Belanja Langsung) sebesar  98,94 % dan untuk pembayaran gaji 

dan tunjangan pegawai (belanja tidak langsung) sebesar 95,89 % dari total 

belanja. Belanja barang  dan jasa sebesar 99,04 % serta belanja Modal 91,85.  

BAB III 

AKUNTABILITAS  KINERJA 
 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo Tahun 2018  ini merupakan mekanisme dalam 

perencanan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja  Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo yang diawali  dari Rencana Pembanguan Jangka menegah 

Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021, rencana  kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dan perjanjian Kinerja yang harus 

dipertanggungjawabkan tingkat pencapaian pada setiap akhir Tahun  anggaran 

maupun  pada akhir periode RPJMD Kabupaten Gorontalo tersebut. 

suatu Instansi Pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

dalam  rangka  mewujudkan  tujuan  dan  sasaran  berdasarkan kewenangan 

yang dimiliki. Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi satuan Polisi Pamong 

Praja  Kabupaten Gorontalo, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang dilakukan melalui pelaksanaan program kerja sebagaimana telah 

ditetapkan dalam PerjanjianKinerja Tahun 2018. Sementara untuk Pengukuran 

Capaian Kinerja digunakan sebagai penilaian atas keberhasilan/kegagalan  

pelaksanaan suatu kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan 

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. 
 

A. Capaian  kinerja  Organisasi   

Dalam tahun anggaran 2018, Satuan  Polisi  Pamong  Praja  

Kabupaten Gorontalo telah menetapkan  sasaran  strategi Menciptakan 

kondisi  keamanan  dan  kenyamanan lingkungan masyarakat 

program dan kegiatan dapat dilakukan melalui media pengukuran rencana 

kinerja yang akan diperbandingkandengan realisasi.  
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Tabel   : Skala  Nilai  Peringkat  Capaian   Kinerja  dikelompokan  dalam 

Skala  Pengukuran  ordinal 

 

No 
Interval  Nilai  

Realisasi  Kinerja 

Kriteria  Penilaian 

Realisasi  Kinerja 

 

Kode 

1. ≥ 90,1  
 

Sangat  Tinggi  

2. 75,1 ≤ 90  
 

Tinggi  

3. 65,1 ≤ 75  
 

Sedang  

4. 50,1 ≤ 65  
 

Rendah  

5. 
 

≤ 50  
 

Sangat  Rendah  

 

Pengukuran kinerja yang dilakukan  mencakup tingkat pencapaian sasaran 

merupakan  tingkat  pencapaian target darimasing-masing  indicator  sasaran 

yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian 

Kinerja.Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran 

Kinerja yang dapat   dilihat   pada  tabel  berikut : 

TABEL  1 

TINGKAT PENCAPAIAN KINERJA DARI MASING-MASING INDIKATOR 

SASARAN STRATEGIS 

 

NO. SASARAN STRATEGIS 

SKALA PENGUKURAN ORDINAL 

SANGAT 

BERHASI

L (85 S/D 

100) 

BERHAS

IL (70 

S/D 84) 

CUKUP 

BERHAS

IL (55 

S/D 69) 

TIDAK 

BERH

ASIL 

(< 55) 

1. 

Meningkatnya Kompetensi 

Sumber Daya Aparatur yang  

sesuai tugas dan fungsi Satpol. 
 

100% - - - 

2. 

 

Meningkatnya keamanan, dan 

kenyamanan Lingkungan 
 

100% - - - 

3. 

Terpeliharanya  keamanan, 

ketentraman dan ketertiban 

masyarakat serta   Pencegah 

tindak kriminal 

100% - - - 

 

Dari table 1 di atas dapat dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo memiliki 3 (tiga) sasaran dimana dari 3 sasaran tersebut 

telah  Sangat  Berhasil  dilaksanakan. 
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Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan 

selama satu Tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat digambarkan 

evaluasi capaian kinerja organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gorontalo  Tahun  2018, sebagai  berikut : 
 

Sasaran Pengukuran Capaian kinerja  sasaran  strategis 

1 Meningkatnya Kompetensi  sumber daya aparatur yang sesuai 

dengan tugas  dan  fungsi  Satuan  Polisi  Pamong  Praja. 

 

Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan Program Peningkatan 

Kapasitas  Sumber  Daya  Aparatur, yang operasionalnya  didukung  oleh 

kegiatan : 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal  

Kegiatan ini dianggarkan pada  APBD  Induk  sebesar Rp 58.000.000,-   

pada  APBD  perubahan  anggaran  berubah  jadi  Rp. 46.347.600,    (mengalami  

pergeseran) Rp. 11.652.400,-. Alokasi dana kegiatan ini digunakan untuk 

mengikuti pendidikan dan pelatihan anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai 

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)yang  diikutioleh  Kepala  Bidang Ketertiban 

umum  dan Ketentraman.  

Tabel  1  Hasil  pengukuran capaian  kinerja  sasaran  strategis 

meningkatnya  kompotensi sumber Daya  Aparatur  yang  sesuai  

dengan tugas  dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

No 

 

Indikator Kinerja  

 

Satuan 

Tahun  2017 Tahun  2018 

 

Target 

 

realisasi 

%         
capaian 

 

target 

 

Realisasi 

%         
capaian 

1 Meningkatnya 

kapasitas sumber 

daya aparatur 

yang profesional 

 

Orang 

 

2 

 

1 

 
 

50 

 

2 

 

 

3 

 
 

100 

 

   Berdasarkan  tabel  diatas, dapat diuraikan capaian  kinerja  dari  indikator 

sasaran kinerja  dalam strategis Kompetensi  sumber daya aparatur yang sesuai 

dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja,  Pada tahun 2018, sebagai 

berikut :  
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1. Sasaran   kapasitas sumber daya  aparatur   yang profesional  dalam 

pelaksanaan tugas  dan  fungsi  Satpol-PP  pada  tahun  2018  ditargetkan   

sejumlah  2  orang terealisasi  3  orang  sehingga  capaian  kinerja  

mencapai  100 %   di  tahun  2018  anggaran lebih,   diklat  yang  

diklaksanakan yakni diklat PPNS dan UJi Komptensi  di ikuti oleh tiga  

orang. adapun  kegiatan  yang  mendukung  indikator Kapasitas  sumber 

daya  aparatur yang  professional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Satpol-PP  adalah  : 

1. Kegiatan  pendidikan  dan  pelatihan  formaldan Uji Kompetensi dari  

rencana anggaran sebesar Rp.  46.347.600,-  terealisasi sebesar   Rp. 

46.347.600,-  sehingga diperoleh  capaian  kinerja  sebesar  100%. 

Sasaran Pengukuran Capaian kinerja  sasaran  strategis 

 

2 

 

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan Lingkungan 

Masyarakat. 
 

 

Dari  hasil  pengukuran  capaian kinerja pada sasaran peningkatan  

keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat menujukan bahwa  pada 

tahun 2018  pencapaian  kinerja sasaran  tersebut  rata-rata sebesar 100% 
 

Tabel  2 Hasil  pengukuran capaian  kinerja  sasaran  strategis Meningkatnya 

keamanan  dan  kenyamanan Lingkungan Masyarakat. 

 

No 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

Tahun  2017 Tahun  2018 

 

Target 

 

Realisasi 

%         
capaian 

 

Target 

 

realisasi 

%         
capaian 

1. Cakupan Patroli 

siaga ketertiban 

umum dan 

ketentraman 

masyarakat 

untuk mencegah 

tindak kriminal 

 

 

Persen 

 

 

0,43 

 

 

0,43 

 
 
 

100 

 

 

0,53 

 

 

0,53 

 
 
 

100 
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1. Berdasarkan  tabel diatas,  dapat diuraikan capaian kinerja  dari  masing-

masing indikator  kinerja dalam  sasaran  strategis  Meningkatnya  

keamanan dan kenyamanan Lingkungan Masyarakat.  pada  tahun  

2018  sebagai  berikut  : 

1. Sasaran  kapasitas Meningkatnya  kemampuan fisik  anggota  Satpol-PP

 dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2017 ditargetkan sejumlah 50 orang 

anggota yang  mengikuti Kegiatan Pelatihan Pengendalian Keamanan dan 

Kenyamanan Lingkungan dan terealisasi  50  orang sehingga capaian 

kinerja mencapai  100%.  capaian  kinerja  tahun 2017 sedangkan capaian 

kinerja tahun  2018 adalah  kegiatan  yang mendukung Meningkatnya  

kemampuan fisik anggota Satlinmas  dalam pelaksanaan tugas  adalah  : 

1. Kegiatan  penyiapan Tenaga pengendali keamanan  dan kenyamanan 

lingkungan dari rencana  anggaran sebesar Rp 433.745.000,- dan  

terealisasi   sebesar   Rp  433.149.000,- atau 99,86%. Kegiatan  ini  

berkerja  sama  dengan  unsur Danramil dan Kapolsek yang ada di 

Kecamatan untuk memberikan Pembinaan bagi anggota Linmas yang 

ada di Desa/Keluruhan Se Kabupaten Gorontalo.  

2. Sasaran  tingkat penyelesaian K3  di Kabupaten Gorontalo  pada tahun 

2018 di targetkan sejumlah  80%  terealisasi  100%, dengan kegiatan 

penertiban Kafe/warung remang-remang, razia kos-kosan, Penertiban 

Baliho, Penertiban Hewan Ternak, Penertiban Pedagang kaki lima(PKL) 

yang ada di wilayah kecamatan Limboto, Limboto Barat,Telaga, telaga  

Biru, Tilango, Tibawa kendisi  tersebut  jika dibandingkan dengan  

tahun  2017  terdapat kegiatan penertiban pedagang kaki  lima {PKL)  

dari  target penertiban  diwilayah kabupaten Gorontalo kemudian 

kegiatan penertiban kafe/warung remang-remang/PSK , gelandangan 

dari  taget  12   lokasi  penertiban penyelesaian K3 di Kabupaten 

Gorontalo  telah mencapai  100%  adapun kegiatan  yang  mendukung  

tingkat  penyelesaian K3  adalah : 

1. Kegiatan Pengendalian Kebisingan, dan Gangguan dari 

Kegiatan Masyarakat.Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 

157.755.00,-  dan  terealisasi   sebesar    Rp  157.700.00,- atau 

99,97%. 
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2. Sasaran  cakupan Patroli  siaga ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat  pada tahun 2017 di targetkan  0,43 kali per hari  terealisasi 

100% kendisi  tersebut  sama jika di bandingkan  dengan capaian kinerja 

tahun 2018  dimana capaian patroli dalam 1 tahun  atau sebesar 100% 

Adapun kegiatan yang  mendukung  cakupan patroli siaga ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat  adalah : 

1. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan 

Kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp 418.600.000,- dan  terealisasi  

sebesar    Rp  418.450.000,- atau 99,96 

 
 

Sasaran Pengukuran Capaian kinerja  sasaran  strategis 

 

3 

 

Terpenuhinya  Pemeliharaan Keamanan, Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak  Kriminal 

[ 

 

Dari  hasil  pengukuran  capaian kinerja pada sasaran terpenuhinya 

pemeliharaan keamanan, ketentraman dan ketertiban  masyarakat serta 

pencegahan  tindak  kriminal  menujukan bahwa  pada tahun 2018 pencapaian  

kinerja sasaran  tersebut  rata-rata sebesar 100% 

 

Tabel  3   Hasil  pengukuran capaian  kinerja  sasaran  strategis  

Terpeliharanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 

Masyarakat serta Pencegahan Tindak  Kriminal 

. 

No 

 

Indikator Kinerja  

 

Satuan 

Tahun  2017 Tahun  2018 

 

Target 

 

Realisasi 

%         
capaian 

 

Target 

 

realisasi 

%         
capaian 

1 Persentase 

penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Kepala Daerah. 

 

persen 

 

 

45 

 

 
 

45 

 
 
 

100 

 

 

82 

 

 

 

82 

 
 
 

100 

 

Berdasarkan  tabel diatas,  dapat diuraikan capaian kinerja  dari  sasaran  

strategis Terpeliharanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 
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Masyarakat serta Pencegahan Tindak  Kriminal tahun  2018  sebagai    

berikut  : 

1. Kegiatan Pengawasan Pengendalian dan evaluasi Kegiatan Polisi 

Pamong Praja   kegiatan  ini  dianggarkan sebesar  Rp. 

201.245.000,-  dan  terealisasi sebesar Rp  190.790.000,- atau 94,80%. 

Sasaran  cakupan penegakan Peraturan Daerah dan Perkada  selama Tahun 

2018 

ditargetkan 82 persen  terealisasi 94,80 % dibanding Tahun  2018  

ditargetkan  45% dan target  capaian 100%  dimana penertiban  miras yang 

terlapor sebanyak 19  dan jumlah pelanggaran yang ditertibkan sebanyak 

291, penertiban hewan ternak sebanyak 9 kali pelanggaran, penertiban PKL 

sebanyak 3 kali pelanggaran, penertiban Kos-kosan sebanyak 10   kali 

pelanggaran. 
 

 

Tabel   III.   Rekapitulasi   Hasil   Operasi  Yustisi  dan Non Yustisi  yang        

di laksanakan  Tahun   2018  : 

No

. 

 

Tindakan 

 

Jumlah 

 

 

Total 

  
 

Triwulan 

I 

 

Triwulan 
II 

 

Triwulan 
III 

 

Triwulan 
IV 

1. Proses  Hukum 1 1 2 2 6 

2. Pembinaan   1 2 3 

3. Panggilan PPNS 1 3 2 3 9 

4. Bukti Pelanggaran Perda     291 Botol 

5. Membuat  Surat Pernyataan - - - - - 

6. Tidak  Memenuhi Panggilan - - - - - 

       Jumlah 2 4 5 7 18 
 

Sumber    :   Satpol-PPKabupaten Gorontalo  
 

 

 

Analisa  penyebab  keberhasilan/kegagalan. 

Dari analisa capaian indikator kinerja, maka dapat diidentifikasi Faktor-

faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja 

sebagai  berikut  :  

1. Masih minimnya anggaran operasional dalam pembiayaan kegiatan 

serta  kurangnya sarana dan prasarana seperti mobil Dalmas hal ini 
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sangat berpengaruh terhadap efektivitas penertiban PKL, yang 

melanggar aturan. 

2. Kurangnya pengetahuan masyarakat atas peraturan Daerah dan 

peraturan Kepala Daerah 

3. Kurangnya tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap 

peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah 

4. Partisipasi masyarakat dalam hal mendukung program-program 

pemerintah masih sangat  kurang  seperti pembuatan bagunan tanpa 

izin, dan berjualan bukan di tempat yang tepat. 

5. Masih minimnya  SDA yang handal unutk menunjang pelaksanaan 

pengamanan, penertiban dan pengawalan pejabat  dilapangan  sperti 

anggota Satpol-PP masih kurang baik jumlah maupun kualitas. 

6. Kurangnya anggota Satpol-PP bersertifikat PPNS 

Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian 

indikator kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Adanya komitmen dari  Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  serta 

seluruh anggotanya dan juga adanya partisipasi masyarakat dalam 

memelihara ketertiban dan ketentraman 

2. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan Daerah 

3. Meningkatnya SDM yang mempunyai kompetensi dibidang penegakan 

perda 

4. Adanya dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan pemeliharaan 

keamanan dan kenyamanan lingkungan. 

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan 

ketidakberhasilan  sebagaimana  diungkapkan  diatas, maka ada beberapa 

strategi  yang  harus  dilakukan  pada  tahun  mendatang   yaitu  : 

1. Peningkatan jalinan kerjasama dengan kabupaten/kota dan instansi 

terkait dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat, penegakan perda dan perbup sehingga kondisi yang 

kondusif dapat terwujud 

2. Penambahan kenderaan operasional untuk kegiatan patroli, panwal 

serta penertiban. 

3. Penambahan alokasi pembiayaan untuk kegiatan patroli, penertiban 

dan panwal 
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4. Perlunya penambahan tenaga teknis ( Sarjana Hukum) sebagai tenaga 

penegak perda 

5. Peningkatan  peran dan pendayagunaan PPNS dalam melaksanakan 

penegakan perda 

6. Melakukan pendidikan dan pelatihan teknis, serta bimbingan teknis 

dalam upaya meningkatkan kemampuan, penegtahuan dan 

keterampilan SDA 

7. Sosialisasi dan penyuluhan perda kepada masyarakat. 

 

 

Analisa Capaian Program dan Kegiatan 

  Secara  umum kinerja program dan kegiatan untuk mencapai 

sasaran yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Gorontalo pada Tahun 2018 berjalan dengan baik,  hal ini  dapat dilihat pada 

penjelasan kegiatan berikut  : 

Tabel   1   pencapaian Realisasi program/kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja 

kabupaten Gorontalo Tahun 2018 

No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja  Target Realisasi % 

1 Meningkatnya pelayanan 

administrasi perkantoran 

Indeks kepuasan 

pegawai 

100 100 100 

1 Tersedianya Jasa 

administrasi keuangan  

Jumlah jasa administrasi 

keuangan  

8 orang  8 orang  100 

Jumlah tenaga kontrak 21 orang  21 orang 100 

2 Komunikasi, sumber daya 

air dan listrik 

Jumlah pemakaian listrik 12 bulan 12 bulan 100 

3 Tersedianya bahan logistik 

kantor  

Jumlah bahan logistik 

kantor  yang  tersedia 

9 jenis 9 jenis 100 

4 Terpenuhinya rapat-rapat 

koordinasi dan konsultasi ke 

luar  Daerah 

Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi ke luar 

Daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100 

5 Rapat-rapat koordinas dan 

konsultasi dalam Daerah 

Rapat-rapat koordinasi 

dan konsultasi dalam 

daerah 

1 Tahun 1 Tahun 100 

2 Meningkatnya Sarana dan 

Prasana 

Peningkatan kinerja 

aparatur 

100 100 100 
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1 Pengadaan peralatan 

gedung kantor  

Terpenuhinya peralatan 

dan perlengkapan kantor  

3 jenis 3 jenis 100 

2 Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor  

Jumlah gedung kantor 

yang di pelihara 

1 buah 1 buah 100 

3 Terpeliharanya 

Kantrantibmas dan 

pencegahan tindak 

kriminal 

Terselenggaranya 

pengawasan 

pengendalian dan 

evaluasi polisi pamong 

praja  

108 kali 108 kali 100 

1 Pengawasan pengendalian 

dan Evaluasi kegiatan Polisi 

Pamong Praja  

Jumlah tim penyidik dan 

penyelidik pengendalian 

perda/perbub  

20 orang  20 orang  100 

2 Monitoring evaluasi dan 

pelaporan 

Jumlah rapat koordinasi 

trantib 

4 kali 

kegiatan 

4 kali 

kegiatan 

100 

4 Meningkatnya keamanan 

dan kenyamanan 

lingkungan 

Terciptanya kendisi 

keamanan dan 

kenyaman lingkungan  

100 100 100 

1 Penyiapan tenaga 

pengendali keamanan dan 

kenyaman lingkungan 

Jumlah tenaga 

pengendali keamanan 

dan kenyaman 

lingkungan  yang 

terbentuk  

19 

kecamatan 

19 

kecamatan 

100 

2 Pengendalian kebisingan, 

dan gangguan dari kegiatan 

masyarakat 

Jumlah operasi rawan 

kantibmas, penertiban 

dan PAM  

365 kali 365 kali 100 

3 Pengendalian keamanan 

lingkungan 

Jumlah pengamanan 

aset  dan  pejabat/piket 

365 kali 365 kali 100 

Jumlah kantor/rumah 

pejabat yang di jaga 

6 buah 6 buah 100 

  

Dari  tabel diatas  terlihat  indikator  kinerja  kegiatan  Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gorontalo  terlaksana  dengan  baik.  

 

A. AKUNTABILITAS   KEUANGAN 

 



P a g e  | 36 

 

 

 

36 

Dalam  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta tugas-tugas lainnya, 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo tahun 2018 alokasi dana 

yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 5.073.658.525, yang 

diperuntukan untuk belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan pegawai) 

sebesar Rp. 2.345.939.025  dan belanja langsung  sebesar  Rp. 2.727.719.500 

besarnya  alokasi anggaran per program dan kegiatan serta realisasinya untuk 

belanja langsung dapat dilihat pada  table berikut : 

Tabel  program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja  Tahun 2018 

 

 

No Program/kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

II 

 

1. 

 

2. 

 

III 

 

 
 

1. 

 

Program  Pelayanan 

Administrasi Perkantoran 

Penyediaan jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik 

Penyediaan jasa Administrasi 

keuangan  

Penyediaan bahan logistik kantor 

 

Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi ke luar Daerah 

Rapat-rapat koordinasi dan 

konsultasi dalam Daerah 

Program peningkatan Sarana 

dan Prasarana Aparatur 

Pengadaan peralatan gedung 

kantor 

Pemeliharaan rutin/berkala 

gedung kantor 

Program Pemeliharaan 

Kantrantibmas dan 

Pencegahan tindak kriminal 

Pengawasan pengendalian dan 

evaluasi kegiatan Polisi-PP  

 

 

51.061.000 

 

378.300.000 

 

369.560.000 

 

351.600.000 

 

83.005.900 

 

 

 

33.800.000 

 

15.000.000 

 

 

 

 

201.245.000 

 

 

 

41.334.671 

 

377.000.000 

 

365.566.900 

 

351.600.000 

 

83.005.900 

 

 

 

33.800.000 

 

14.990.000 

 

 

 

 

190.790.000 

 

 

 

80,95 

 

99,66 

 

98,92 

 

100 

 

99,45 

 

 

 

100 

 

99,93 

 

 

 

 

94,80 
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2. 

 

 

IV 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

3. 

 

 

4. 

 

Monitoring  evaluasi  dan 

pelaporan 

 

Program Peningkatan 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan 

Penyiapan tenaga pengendali 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan 

Pengendalian kebisingan, dan 

gangguan dari kegiatan 

masyarakat 

Pelatihan pengendalian 

keamanan dan kenyamanan 

lingkungan 

Pengendalian keamanan 

lingkungan 
 

187.700.000 

 

 

 

 

 

433.745.000 

 

 

157.755.000 

 

 

46.347.600 

 

418.600.000 

 
 

 

185.500.000 

 

 

 

 

 

433.149.000 

 

 

157.700.000 

 

 

46.347.600 

 

418.600.000 

98,83 

 

 

 

 

 

99,86 

 

 

99,97 

 

 

100 

 

99,96 

 
 

 

 

 

 J U M L A H 2.727.719.500 2.698.778.171 98,94 

 
 Dari  tabel diatas terlihat persentase capaian  program dan kegiatan pada 

Satuan Polisi Pamong Praja  cukup  baik hal ini dapat dilihat dari laporan 

keuangan  Satuan  Polisi  Pamong  Praja  Kabupaten  Gorontalo  Tahun  

Anggaran  2018  dari  target  keuangan  Rp. 2.727.719.500  dapat   terealisasi  

Rp. 2.698.778.171 
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BAB   IV 

P E N U T U P 

 

A. Kesimpulan 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  Satuan  Polisi 

Pamong Praja  Kabuapten Gorontalo Tahun 2018 merupakan cerminan capaian 

kinerja kegiatan dan sasaran pada tahun yang bersangkutan berdasarkan Renstra 

dan Rencana Kerja yang telah disusun sebelumnya. LAKIP ini merupaka laporan 

terintegrasi dan terkonsolidasi dari capaian kinerja yang bersumber dari Sekretariat 

dan Bidang-bidang yang berada dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten  Gorontalo secara keseluruhan pencapaian kinerja dan akuntabilitas 

keuangan yang dilaksanakan  berdasarkan Program dan kegiatan selama Tahun 

2018. Menunjukan indikator pencapaian yang baik, hal ini ditunjukan dengan 

tingkat pencapaian program dan kegiatan serta sasaran strategis. Namun demikian 

masih dijumpai hambatan atau permasalah dalam pelaksanaan kegiatan tertentu. 

Adapun persentase capaian kinerja dari keseluruhan program dan kegiatan Satuan 

Polisi Pamong Praja mencapai 98,94 % dengan realisasi penggunaan anggaran 

sebesar Rp 2.698.778.171 dari Pagu anggaran sebesar Rp. 2.727.719.500,- untuk  

Tahun 2018 ini.   

Dalam rangka menciptakan serta pengendalian keamanan dan kenyamanan 

lingkungan di wilayah Kabupaten Gorontalo.  Satuan Polisi Pamong Praja telah 

melaksanakan tugas antara lain : 

a. Penyelsaian pelanggaran Perda dengan cara non yustisi  

b. Penertiban Pedagang kaki lima 
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c. Penertiban spanduk/baliho 

d. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum melalui patroli 

e. Pengamanan dan pengawalan pejabat dan pengamanan kegiatan 

lainnya 

f. Pembinaan terhadap Satuan Perlindungan Masyarakat. 

Strategis dan langkah yang akan dilakukan agar kinerja organisasi menjadi lebih 

baik dan meningkat adalah :  

1. Sarana dan prasarana operasional perlu ditambah( mobil operasional dan mobil 

penegakan Perda) 

2. Personil Satuan Polisi Pamong Praja perlu ada peremajaan dan penambahan 

3. Mengusulkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja supaya ada Pelatihan Dasar 

Polisi Pamong Praja atau bimtek yang berkaitan dengan tupoksinya 

4. Penguatan kelembagaan dan sosialisasi peran linmas 

5. Peningkatan peran dan pemdayagunaan PPNS dalam melaksanakan  kegiatan 

penegakan peraturan daerah 

6. Peningkatan kerja sama dengan instansi terkait dalam upaya menciptakan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan Daerah 

dan Peraturan Kepala Daerah sehingga kondisi yang kondusif dapat terwujud. 

Demikian  Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP) ini 

dibuat sebagai media akuntabilitas yang juga berfungsi sebagai alat komunikasi 

pertanggung jawaban dan peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Gorontalo disamping sebagai alat perbaikan dan manajemen 

dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja. 
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DATA PENDUKUNG PENYUSUNAN  LAKIP   2018 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

Sasaran : Terpeliharanya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban 

Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal.  

 

 

No. SASARAN INDIKATOR TARGET REALISASI  CAPAIAN  

 

1.  

Terpeliharanya 

Keamanan, 

Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat 

serta Pencegahan 

Tindak Kriminal 

Persentase 

Penyelesaian 

Penegakan 

Peraturan Daerah 

dan Peraturan 

Bupati  

 

82 % 

 

100 % 

 

100% 

 

 

 

Data  Perda  yang  digunakan  selama Tahun  2017  sampai  2018  dapat dilihat  

dalam  Tabel   dibawah  ini  :  
 

NO PERDA 

1.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo  Nomor   06   Tahun   2009   tentang   

Larangan  dan  Pengaturan  Penjualan  Minuman  Beralkohol. 
 

2.  Peraturan  Daerah  Kabupaten  Gorontalo   Nomor   05  Tahun  2016  tentang 

Ketertiban Umum 
 

3.  Peraturan  Daerah  Kabupaten Gorontalo Nomor  04  Tahun  2014  tentang 

Penertiban Hewan  Ternak. 
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