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I.

Latar Belakang
1.

Kondisi Umum
Tahun 2020 merupakan tahun pertama dari Tahapan Rencana
Strategis Polri 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana Kerja Polri
T.A. 2019 sehingga perlu dilakukan penyusunan Rencana Kerja Polri T.A.
2020.

Rencana Kerja Polri T.A. 2020 ini merupakan penjabaran dari

Rencana Strategis Polri 2020-2024. Rencana Kerja Polri T.A. 2020
disusun dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan tahun
2020 yaitu pemantapan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik,
yang terdiri dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas, percepatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip
pembangunan berkelanjutan, peningkatan produktivitas dan daya saing
ekonomi

dan

reformasi

birokrasi,

peningkatan

pelayanan

publik,

peningkatan kinerja perangkat daerah dan penegakan hukum
Pelaksanaan tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang
cukup signifikan dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus
yang menjadi perhatian publik, kondusifnya situasi keamanan dan
ketertiban masyarakat serta meningkatnya pelayanan kepolisian kepada
masyarakat. Seluruh keberhasilan Polri dalam pengungkapan kasuskasus khususnya tindak pidana Terorisme, Siber, Narkoba, Korupsi
maupun kejahatan transnasional lainnya dinilai cukup baik dan mendapat
apresiasi yang positif, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga dapat
mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan yang dicapai Polri
tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran
Polri dengan didukung oleh eksekutif, legislatif, yudikatif dan partisipasi
masyarakat serta berbagai stakeholders yang terkait dengan tugas
kepolisian. Sejauh ini apresiasi yang positif atau kritik yang membangun
terhadap kinerja Polri oleh pemerintah/swasta/masyarakat, akan dijadikan
masukan ……
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masukan perbaikan bagi Polri dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik
pada masa mendatang.
Keberhasilan yang diraih Polri diharapkan dapat membuat Polri
semakin waspada dan meningkatkan antisipasi terhadap berbagai
tantangan di masa mendatang. Tantangan tersebut berupa adanya
harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun pemerintah kepada Polri
untuk dapat senantiasa terus-menerus secara berkelanjutan untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan masyarakat di bidang kepolisian.
Tantangan dan harapan masyarakat maupun pemerintah terhadap Polri
tersebut yaitu :
(1)

Polri yang memiliki postur yang profesional, mandiri, transparan, adil,
humanis, bermoral, modern dan bebas dari KKN dalam memberikan
pelayanan kepolisian;

(2)

menggelar kekuatan Polri dalam rangka mengantisipasi ambang
gangguan di tengah-tengah masyarakat sehingga keberadaannya
dapat memberikan rasa aman, tenteram dan nyaman;

(3)

menegakkan hukum secara profesional, proporsional, tegas, jujur,
adil dan tuntas, terhadap gangguan nyata serta mewujudkan
transparansi dalam proses penyidikan tindak pidana;

(4)

meningkatnya

fungsi

intelijen

yang

mampu

mendeteksi,

mengantisipasi dan mencegah setiap potensi gangguan Kamtibmas.
Lingkungan strategis baik global, regional dan nasional sangat
mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi
Polri. Lingkungan strategis tersebut semakin dinamis dan kompleks,
dimana dunia menjadi tanpa batas dan semakin mudah terhubung seiring
dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang sangat
cepat. Sehingga hal ini dapat mendorong terjadinya pergeseran nilai-nilai
yang saling mempengaruhi dan budaya bangsa yang positif berpotensi
bisa berubah menjadi perilaku negatif seperti: eksklusifisme, materialisme,
konsumerisme, hedonisme dan radikalisme.
Perubahan ……

3

Perubahan

isu-isu

pada

lingkungan

strategis

global

seperti:

demokratisasi, paham radikalisme dan intoleransi, perlindungan hukum
dan HAM, lingkungan hidup, pemanasan global, krisis energi, krisis
keuangan global serta mobilitas arus informasi, barang, jasa dan manusia
dari suatu negara ke negara lain sangat mempengaruhi kondisi keamanan
dan ketertiban. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkembangnya
kejahatan lintas negara seperti korupsi, terorisme, pencucian uang,
kejahatan siber, penyelundupan manusia, Narkoba, penyelundupan
senjata dan penyelundupan barang. Dalam perkembangan lingkungan
strategis regional masih terdapat isu terkait dengan daerah perbatasan,
baik di darat maupun laut, pencemaran lingkungan, pemberlakuan MEA,
pengiriman TKI maupun penerimaan TKA, dan perkembangan paham
radikalisme serta terorisme. Selanjutnya perkembangan lingkungan
strategi nasional harus dilihat dari faktor-faktor Ipoleksosbudhankam yang
senantiasa bergerak dinamis. Semua isu strategis baik global, regional
dan nasional tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan
dalam penyusunan Renja Polri T.A 2020.
Selanjutnya kondisi internal dan eksternal Polri yang dipengaruhi
oleh perubahan dan perkembangan lingkungan strategis tersebut akan
dianalisa dengan pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai berikut :
a.

Perkembangan Aspek Kehidupan
1)

Global
Lingkungan strategis global senantiasa berkembang dan
dipengaruhi oleh isu-isu global seperti isu hak asasi manusia,
krisis ekonomi, radikalisme dan terorisme, dan kejahatan lintas
negara. Perubahan lingkungan strategis global secara spesifik
dapat dilihat sebagai berikut:
a)

Perubahan besar yang juga terjadi adalah pergeseran
pusat gravitasi geo-strategis dunia ke Asia Pasifik. Duta
Besar Soemadi Brotodiningrat dalam sebuah diskusi
mengutip pernyataan Hillary Clinton saat menjadi Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat yang mengatakan bahwa
“Asia Pasifik telah menjadi pengendali kunci politik global.
Masa ……
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Masa depan politik bakal ditentukan di Asia”. Asia-Pasifik
adalah lokasi utama tempat motor-motor penggerak
ekonomi dunia berada. Lebih dari 41 persen penduduk
dunia tinggal di kawasan ini, dan mereka rata-rata berusia
muda dan meningkat terus daya belinya, sekitar 50%
transaksi perdagangan dunia terjadi antarnegara di
kawasan ini, aktivitas perdagangan dan konektivitas
antarnegara sangat dinamis di kawasan ini. Sehingga
negara-negara yang perekonomiannya ingin berkembang
kemudian berusaha membangun kerja sama dengan
negara-negara di kawasan ini;
b)

Upaya

pemerintah

Transformasi

global,

Indonesia
yang

dalam

tertuang

menghadapi
dalam

SDGs

(Sustainable Development Goals) 2016-2030 sebagai
kelanjutan dari MDGs (Millennium Development Goals)
2015 merupakan upaya pemerintah Indonesia merespon
perkembangan dunia Internasional yang sejalan dengan
Visi Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan konsep
nasional (Nawacita dan RPJM 2015 – 2019, yaitu:
rencana pembangunan jangka menengah. Agenda global
tersebut mengedepankan kepentingan nasional sesuai
dengan kemampuan bangsa Indonesia khususnya pada
level daerah, dalam artian tidak mengikuti semuanya,
namun cukup memilih dan berfokus pada hal-hal yang
relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa
Indonesia;
c)

Berkembangnya kelompok radikal yang berbasis agama
telah meresahkan masyarakat dunia. Para ulama dunia
menyatakan kecemasan yang sama bahwa radikalisme
yang terjadi saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.
Untuk

membangun

persatuan

dan

kesatuan

demi

menghadapi kondisi yang dihadapi oleh umat Islam di
dunia

itu

kekerasan,

menekankan
radikalisme,

keharusan
terorisme

meninggalkan

dan

bagaimana

membawa ……
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membawa pada persatuan dan kemanusiaan. Presiden RI
Joko Widodo dalam forum G 20 menyampaikan peran
negara – negara G20 dalam penanggulangan terorisme
melalui kerjasama intelijen torent terorist fither dan
pengembangan capacity Building, Indonesia menangani
terorisme dengan program radikalisasi, dari program ini
hanya 0,3 % yang ingin melakukan tindakan terorisme
kembali. Pemerintah Indonesia juga telah merekrut akun
pengguna sosial media untuk menyampaikan pesan
perdamaian;
d)

Kerusuhan politik, pergolakan sosial, dislokasi ekonomi
dan bencana ekologis

memiliki kontribusi terhadap

pergerakan orang di seluruh batas nasional satu negara
dikawasan selatan ke tempat lain. Perpindahan penduduk
secara massal semakin menarik perhatian pembuat
kebijakan, tidak hanya untuk alasan kemanusiaan, tetapi
juga karena mereka menciptakan instabilitas dalam
negeri,

menghasilkan

ketegangan

antarnegara

dan

mengancam keamanan internasional karena imigran
illegal

termasuk

penjualan

senjata,

narkoba

dan

pencucian uang.
2)

Regional
Perkembangan
langsung

maupun

perkembangan

lingkungan strategis regional secara
tidak

kehidupan

langsung

dapat

berbangsa

mempengaruhi

dan

bernegara,

khususnya bagi Indonesia. Lingkungan strategis regional saat
ini dipengaruhi oleh beberapa isu, yaitu : konflik politik dan
keamanan di kawasan Asia Tenggara, sengketa perbatasan
negara baik perbatasan darat, laut, dan udara, kerjasama
antara negara Asean dibidang ekonomi, pertahanan dan
keamanan. Isu-isu strategis tersebut secara spesifik adalah
sebagai berikut :
a)

Persebaran ISIS di Asia Tenggara. ISIS telah memiliki
banyak cabang, di antaranya di Malaysia dan Indonesia
dengan ……
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dengan

adanya

Jamaah

Ansharut

Daulah

(JAD)

melakukan serangan di Terminal Kampung Melayu dan
kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) di Poso.
Sementara di Filipina, Abu Sayyaf telah bergabung
dengan ISIS sejak Juli 2014 dan kelompok Moute yang
menyatakan diri sebagai afiliasi ISIS agresi terhadap Kota
Marawi, namun telah berhasil ditumpas oleh pasukan
tentara Filipina;
b)

Pada pertemuan tingkat Menteri forum ASEAN Political
and Security Community Council di Manila, Pemerintah
Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi
mendesak ASEAN agar melakukan hal konkret demi
membantu penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine,
Myanmar. Konflik yang telah memburuk sejak akhir
Agustus lalu itu telah menewaskan sedikitnya 1.000 orang
terutama etnis minoritas muslim Rohingya. Situasi di
Rakhine State memerlukan komitmen dan tindakan yang
konkret agar krisis kemanusiaan dapat segera diakhiri.
Sudah waktunya bagi ASEAN untuk menunjukkan kepada
masyarakat dan dunia bahwa ASEAN dapat melindungi
rakyatnya dan mampu merespons tantangan di Asia
Tenggara. Konflik itu pun memicu gelombang eksodus
ratusan ribu pengungsi Rohingya ke perbatasan, terutama
Bangladesh. Indonesia juga telah menyalurkan sejumlah
bantuan kemanusiaan bagi para pengungsi Rohingya di
Bangladesh;

c)

Singapura sebagai anggota ASEAN masih menunjukan
sikap

yang

kurang

mengutamakan
Kebijakan

Politik,

kooperatif

kepentingan
ekonomi,

dan

cenderung

nasionalnya
keamanan

dan

sendiri.
hukum

cenderung mengabaikan kepentingan anggota ASEAN
lainnya, seperti MoU tentang perjanjian ekstradisi dan
kerjasama

pertahanan

belum

dapat

segera

di

operasionalkan karena masih menunggu ratifikasi dari
parlemen ……
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parlemen masing-masing negara. Perbedaan sistem
hukum yang berlaku di Singapura menjadikan perjanjian
ekstradisi untuk mengambil para buronan yang bermukim
di Singapura tidak dapat dilakukan dengan mudah;
d)

Iklim investasi yang ditawarkan oleh Vietnam sangat
kondusif,

sehingga

memiliki

daya

tarik

terhadap

penanaman modal asing. Vietnam saat ini memiliki angka
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sehingga merupakan
mitra kerjasama yang potensial bagi Indonesia. Hubungan
bilateral dengan Indonesia saat ini dikembangkan melalui
kerjasama anti korupsi, kebudayaan, perdagangan dan
investasi, pengembangan sumber daya energi serta
bidang pertahanan dan keamanan;
e)

Tindak pidana penyeludupan senjata api dari Australia
melalui selat Torres ke PNG yang ditukarkan dengan
Narkoba dan Minuman keras; beberapa wilayah di PNG
masih di manfaatkan oleh TPN/ OPM untuk melakukan
kegiatan Separatis dan menjadikan PNG sebagai tempat
pelarian

atau

persembunyian

dari

kejaran

aparat

keamanan Indonesia masih menjadi salah satu isu
antarnegara Indonesia dan PNG. Masalah perbatasan
antara RI dan PNG sampai saat ini masih belum dapat di
tentukan secara yuridis formal, namun telah diambil
langkah-langkah bersama dengan mendirikan Pos-Pos
perbatasan untuk merintis tapal batas yang ditetapkan
kemudian.
3)

Nasional
Lingkungan strategis nasional tidak bisa terlepas dari
situasi dan kondisi dalam negeri yang meliputi aspek Astagatra.
Aspek Astagrata dibagi menjadi dua bagian besar yaitu Trigatra
dan Pancagatra yang berkembang di dalam negeri dipengaruhi
oleh lingkungan strategi global maupun regional. Dinamika
lingkungan strategis nasional sangat mempengaruhi kondisi
keamanan dan ketertiban masyarakat dan bahkan dapat
menimbulkan ……
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menimbulkan gangguan kamtibmas dalam negeri. Berikut
diuraikan potensi gangguan Kamtibmas dari aspek Astagatra :
a)

Geografi.
(1)

Kondisi

geografis

wilayah

Indonesia

yang

berbatasan langsung maupun tidak langsung (Darat
dan perairan laut) dengan negara tetangga, sebagai
jalur

keluar

masuknya

terorisme

dan

pelaku

kriminalitas transnasional, termasuk pencurian ikan
di perairan wilayah Indonesia;
(2)

Perkiraan terjadi anomali cuaca yang ekstrem masih
berlangsung sampai tahun 2019 yang menyebabkan
badai siklon tropis “Cendana” dan “Dahlia” yang
menyebabkan terjadinya Bencana Hidrometeorologi
(bencana alam yang disebabkan karena faktor
cuaca) di beberapa wilayah di Indonesia, seperti;
banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung;

(3)

Kondisi geografi wilayah Indonesia yang masuk
dalam Ring of Fire Pacifik (sabuk api Pasifik) dan
Sabuk Alpine, maka wilayah Indonesia rawan terjadi
Bencana Gempa Bumi Vulkanik. Selain hal tersebut
di atas Indonesia

dikelilingi oleh lempengan-

lempengan bumi, antara lain lempeng Pasifik,
lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Hal
tersebut

menjadi

penyebab

rawan

terjadinya

Bencana Gempa Bumi Tektonik, apabila lempenganlempengan itu bergeser, patah, atau bahkan terjadi
tumbukan;
(4)

Keberadaan puau-pulau terluar yang tidak bisa
seluruhnya bisa diawasi oleh TNI-Polri berpotensi
klaim oleh negara lain;

(5)

Wilayah Indonesia yang memiliki banyak sungai
sebagai sarana transportasi air sangat bermanfaat
bagi

masyarakat

pedalaman,

namun

dalam

perkembangannya berpotensi dimanfaatkan sebagai
sarana ……
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sarana

pelaku

penyelundupan

barang,

penyelundupan kayu logging, dan peredaran gelap
Narkoba

serta

banyak

pula

sungai-sungai

di

Indonesia menjadi tambang emas illegal dengan
memanfaatkan

mercuri,

sehingga

terjadi

pencemaran lingkungan di beberapa sungai di
Indonesia.
b)

Demografi
(1)

Indonesia salah satu negara yang memiliki jumlah
penduduk sangat besar dengan tingkat pertumbuhan
penduduk tinggi, sehingga pertambahan jumlah
penduduk cepat, penyebaran dan kepadatan tidak
merata, serta tidak diimbangi penyediaan lapangan
kerja serta fasilitas pendidikan, kesehatan, dan
kebutuhan hidup manusia lainnya. Beberapa
tersebut

merupakan

sebab

terjadinya

hal

berbagai

masalah konflik vertikal maupun horizontal;
(2)

Sebagai bangsa yang heterogen Indonesia dengan
bermacam-macam suku, budaya, agama dan adat
berpeluang terjadinya

konflik

komunal (SARA).

Faktor-faktor keberagaman ini menjadi celah yang
dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk
mengganggu stabilitas keamanan dan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
(3)

Sebagai negara dengan jumlah pemeluk Islam
terbesar dan banyak aliran. Negara Indonesia
berpotensi
pemahaman
keamanan

terdapat
radikal,
dan

masyarakat
yang

ketertiban

yang

dapat
dalam

memiliki

mengancam
kehidupan

bermasyarakat dengan melakukan aksi teror;
(4)

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS),
lembaga statistik pemerintah pada studi terakhir
(dirilis pada tahun 2010), Indonesia memiliki jumlah
penduduk ……
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penduduk

237.6

juta

orang.

Namun,

menurut

perkiraan-perkiraan belakangan ini (dari berbagai
lembaga) Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari
260 juta penduduk pada tahun 2017 dan menurut
proyeksi yang dilakukan oleh Perserikatan BangsaBangsa (PBB) dengan menilik populasi absolut
Indonesia di masa depan, maka negeri ini akan
memiliki penduduk lebih dari 270 juta jiwa pada
tahun 2025, lebih dari 285 juta jiwa pada tahun 2035
dan 290 juta jiwa pada tahun 2045. Saat ini
kelompok usia di bawah tiga puluh tahun yang cukup
besar (sekitar setengah dari total populasi, sekitar
125 juta penduduk Indonesia), yang secara potensial
masuk
sebagai

usia produktif
mesin

sehingga

perekonomian

bisa berfungsi

nasional,

namun

sebaliknya bila gagal memanfaatkan kondisi tersebut
di atas akan menimbulkan berbagai macam gejolak
sosial;
c)

Sumber Daya Alam
(1)

Negara Indonesia yang memiliki kekayaan alam
sangat

berlimpah

tidak

hanya

berupa

bahan

tambang, tetapi juga hutan, air, tanah yang subur
dan laut yang luas. Hal di atas menjadi aspek yang
diperebutkan oleh negara yang terbatas atau tidak
memilik sumber daya alam untuk mengekplorasi
kekayaan alam Indonesia. Hal tersebut jika tidak
terkendali,
generasi

akan
penerus

menjadi
yang

permasalahan
tidak

lagi

bagi
dapat

memanfaatkannya;
(2)

Sumber daya alam indonesia yang kaya akan
menjadi

incaran

negara

asing

dengan

mempengaruhi terhadap kebijakan pemerintah dan
kepentingan ekonomi negara internasional, yang
akan ……
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akan berimplikasi langsung maupun tidak langsung
kepada situasi di dalam negeri;
(3)

Kondisi

sumber

daya

alam

Indonesia

selain

merupakan potensi bagi pemasukan devisa negara
dan peningkatan perekonomian rakyat, apabila tidak
dikelola dan diamankan dengan optimal, maka dapat
berpotensi menjadi gangguan kerusakan ekosistem
yang akan mengakibatkan terjadinya bencana alam;
(4)

Punahnya hewan dan tumbuhan langka akibat
eksploitasi

sumber

konservasi/cagar
ekosistem.

daya

alam

alam/gambut,

Sehingga

mengakibatkan

di

akan

akan

terjadinya

krisis

hutan
merusak

berpotensi
pangan

akibat

pengalihan fungsi lahan di sentra wilayah pertanian
baik legal maupun secara ilegal.
d)

Ideologi
(1)

Praktik

pembentukan

penyebaran

sel-sel

atau

jaringan kelompok radikal ISIS yang senantiasa
bergerilya

dengan

beberapa

konsorsium

yang

secara aktif memberikan sokongan penuh kepada
kelompok JAD, JAT dsb sehingga akan memicu
konflik, tindakan kekerasan terhadap kelompok
minoritas dengan cara memprovokasi permasalahan
SARA;
(2)

Teknologi informasi yang berkembang pesat melalui
media

berdampak

pada

kecenderungan

pemanfaatan media elektronik, media cetak maupun
media sosial yang disalahgunakan sebagai alat
propaganda dengan mengubah

pola pikir dan

prilaku yang individualistik, feodalisme, hedonisme,
vandalisme, LGBT serta muncul anarkisme yang
akan

berimplikasi

terjadinya

gesekan

maupun

benturan fisik di masyarakat;
(3)

Tantangan ……
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(3)

Tantangan terhadap generasi muda dan kelompok
usia pertengahan terhadap pengaruh masuknya
budaya negatif baik dari luar dan dari dalam negeri
dengan semakin menguatnya pengaruh kelompokkelompok

tertentu

melalui

unsur

keagamaan,

kesukuan, dan golongan (SARA) yang secara
dinamis dapat mengancam kondisi kebhinekaan di
Indonesia;
e)

Politik
(1)

Pro kontra UU Pemilu menyebabkan ketidakpuasan
beberapa Parpol dan Ormas,

sehingga dapat

menghambat proses pelaksanaan Pemilu 2019
dengan cara mengacaukan implementasi dalam
tahapan Pileg maupun Pilpres 2019 serta melalui
gugatan hukum maupun memobilisasi massa;
(2)

Kecenderungan minimnya Parpol meraih suara
mayoritas, dimungkinkan akan diikuti oleh dua Calon
Presiden,

apabila

mengacu

terhadap

aturan

Presidential threshold 20-25%. Agar mencapai target
suara 20%, maka Parpol akan menempuh koalisi
untuk bisa mencalonkan Presiden;
(3)

Konflik

internal

kurangnya
penyusunan

penyelenggara

koordinasi
DPT

yang

dengan
kurang

Pemilu

dan

instansi

lain;

akurat;

kritik

masyarakat terhadap netralitas KPU, Bawaslu, ASN,
TNI dan Polri; dan kurangnya sosialisasi
penyelenggaraan

Pemilu

berpotensi

tentang
terjadinya

penundaan atau mundurnya jadwal tahapan pemilu;
(4)

Masih rendahnya kesadaran hukum serta minimnya
pemahaman berpolitik yang demokratis; dorongan
untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilu dan
para pemilih dengan melakukan manuver politik;
black campaign melalui media sosial, selebaran,
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tindakan provokatif, intimidasi dapat mempengaruhi
pelaksanaan Pemilu 2019 yang demokratis diakui
internasional.
f)

Ekonomi
(1)

Menurunnya produksi bahan bakar fosil yang akan
berimplikasi kepada kenaikan harga minyak dunia
serta kelangkaan minyak didalam negeri. Apabila
situasi perang saudara di Timur Tengah terus
berlangsung menjadi konflik regional, maka akan
berimplikasi kepada pasokan minyak serta fluktuasi
harga BBM yang dapat memicu terjadinya keresahan
di tengah masyarakat;

(2)

Penerapan skema gross split serta penunjukan
PT. Pertamina untuk mengelola Blok Mahakam,
dengan kebijakan akuisisi saham dikhawatirkan akan
bisa di jadikan grand isu oleh beberapa golongan di
bidang ekonomi nasional untuk membuat investor,
baik

asing

maupun

lokal

untuk

enggan

menginvestasikan dananya di sektor hulu Migas. Hal
ini,

tentunya

akan

berdampak

negatif

pada

perkembangan hulu Migas Nasional;
(3)

Kebijakan Pemerintah untuk mengimpor komoditi
pangan dalam memenuhi cadangan pangan nasional
dihadapkan kepada kemampuan produksi pangan
nasional yang masih rendah. Sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya permainan harga oleh
pihak oportunis (kartel), hal ini dapat menyebabkan
terjadinya permainan harga yang menguntungkan
sepihak dan merugikan pelaku ekonomi di tingkat
petani;

(4)

Permendag nomor 47 tahun 2017 dan Harga Eceran
Tertinggi (HET) beras mengacu pada aturan lama
(Permendag Nomor 27 tahun 2017), yang mengatur
harga ……
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harga acuan beras konsumen akan dimanfaatkan
bagi pelaku usaha beras untuk mempermainkan
harga beras dipasaran maupun untuk mendapatkan
keuntungan

yang

tinggi,

mengingat

dalam

Permendag Nomor 27 Tahun 2017 tidak ada
perbedaan harga antara beras medium dengan
premium;
(5)

Terbitnya PP No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan
Keempat PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan
Kegiatan

Usaha

Pertambangan

Mineral

dan

Batubara, tanpa didukung dengan pengawasan dan
pengamanan yang ketat oleh Kementerian ESDM
dan Instansi/Lembaga terkait, maka diperkirakan
akan

menimbulkan

penyimpangan

maupun

penyalahgunaan dalam pelaksanaannya, yang pada
akhirnya berdampak terhadap kerugian negara dan
perekonomian nasional;
(6)

Pemerintah

akan

mendapatkan

tekanan

agar

menjabarkan secara lengkap setiap kesepakatan
divestasi 51 persen saham PT. Freeport Indonesia
(PTFI). Hal ini, berpotensi memunculkan konflik baru
jika tidak terdapat pengaturan secara rinci dari poinpoin kesepakatan antara pemerintah dengan PTFI.
Keterbatasan kemampuan keuangan Negara dalam
proses pengelolaan tambang PTFI menyebabkan
kepemilikan saham dibuka secara publik. Hal ini
rentan

dimanfaatkan

oleh

vendor

untuk

mendapatkan dan menguasai saham mayoritas
PTFI, sehingga kemandirian pemanfaatan dana
untuk pembangunan nasional bisa terganggu.
g)

Sosial budaya
(1)

Masih adanya penolakan Perppu No. 2 Tahun 2017
dan

UU

Ormas

oleh

beberapa

kelompok

di

masyarakat ……
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masyarakat, baik dengan mengajukan judicial review
ke Mahkamah Konstitusi maupun upaya lain dapat
mengganggu situasi kamtibmas;
(2)

Peringatan hari buruh sedunia dan penetapan UMK,
UMP oleh pemerintah Pusat dan Pemda akan
senantiasa dimanfaatkan oleh federasi buruh untuk
melakukan

bargaining

kenaikan

upah

buruh,

kelompok tani, guru, nelayan serta warga yang akan
melakukan

tuntutan

berupa

permasalahan

kesejahteraan;
(3)

Kecenderungan
mengambil
dengan

perkembangan

strategi

investasi.

negara

ekspansi
Bisnis

wilayah

yang

Industri
nasional

ditopang

oleh

diplomasi ekonomi dengan membawa masuk tenaga
asing

menimbulkan

kontradiksi

dengan

masih

meningkatnya jumlah angkatan kerja di dalam negeri
serta permasalahan TKI di luar negeri akan menjadi
polemik persoalan ketenagakerjaan di Indonesia;
(4)

Pemanfaatan isu Rohingya dengan mendiskriditkan
Pemerintah melalui posting isu negatif; menyerang
kebijakan pemerintah dengan kalimat provokatif
bahkan berita hoax; memprovokasi umat Islam
terhadap

krisis

permasalahan

kemanusian
pengungsi

di

Myamar;

mempengaruhi

dan

situasi

Kamtibmas dalam negeri;
(5)

Letak geografis dan iklim ekstrem di wilayah
Indonesia

menyimpan potensi bencana alam,

dimana terjadi gempa bumi; erupsi gunung; banjir;
dan tanah longsor terjadi di beberapa wilayah. Hal ini
rawan

menimbulkan

pengungsian,

kerusakan

pemukiman dan menyebabkan jatuhnya korban jiwa
maupun benda yang akan berdampak terjadinya

berbagai ……
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berbagai persoalan dalam penanggulangan masalah
sosial.
h)

Keamanan
(1)

Ancaman

terorisme

ke

depan

masih

akan

dipengaruhi oleh aktivitas terorisme Global dan
Regional. Pasca terdesaknya gerakan ISIS di Irak
dan

Suriah

serta

gerakan

ISIS

dari

Filipina,

berimpilkasi bahwa ancaman terorisme di indonesia
masih akan terjadi, aksi terorisme bukan hanya
melakukan

aksinya

di

negara

Timur

tengah,

melainkan akan beralih ke negara masing-masing
sesuai dengan propaganda para tokoh ISIS untuk
melakukan serangan amaliah;
(2)

Pengaruh

perkembangan

global

dan

regional,

Indonesia akan menghadapi ancaman kejahatan
transnasional,
separatisme
maupun

terorisme,
serta

situasi

kejahatan

tantangan

bagi

Kamtibmas.

siber,

pertahanan

Sebagian

besar

masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab
keamanan merupakan tugas aparat keamanan,
sehingga

hal

ini

mengakibatkan

kurangnya

kesadaran masyarakat dalam membangun sistem
keamanan di lingkungan masyarakat;
(3)

Rendahnya sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan
luar biasa (Narkoba dan kasus korupsi), tidak
menimbulkan efek jera bagi para pelakunya, bahkan
semakin masif terjadi. Tidak optimalnya penegakan
hukum

yang

berkeadilan

akan

mempengaruhi

kepercayaan sebagian masyarakat terhadap sistem
penegakan hukum di Indonesia. Hal ini akan
berdampak mengakibatkan kerugian untuk seluruh
elemen bangsa;

(4)

Beberapa ……
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(4)

Beberapa negara Asia Timur meraih kemajuan
ekonomi seperti Jepang, kemudian disusul Taiwan,
Korea Selatan dan kini China. Namun di sisi lain, isuisu

keamanan

tradisional

berupa

sengketa

kedaulatan, perbatasan masih berpotensi menjadi
sumber ketegangan hubungan antarnegara, selain
itu kerawanan sengketa perbatasan masih akan
terjadi dengan adanya kegiatan ilegal di wilayah
perbatasan;
(5)

Momentum

pemilihan

Legislatif

dan

pemilihan

Presiden/Wakil Presiden 2019 sangat berpotensi
dimanfaatkan

oleh

pelaku

mengedarkan

uang

palsu

kejahatan
kepada

dengan

konstituen,

simpatisan ataupun pendukung calon Legislatif DPR,
DPRD dan Parpol untuk memenangkan PiIleg
maupun Pilpres.

b.

Perkembangan Lingkungan Strategi Kalbar
1)

Geografi
Provinsi Kalimantan Barat yang terletak di bagian barat
pulau Kalimantan atau di antara garis 2008' LU serta 3002' LS
serta di antara 108030' BT dan 114010' BT pada peta bumi.
Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini maka, daerah
Kalimantan Barat tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa (garis
lintang 00) tepatnya di atas Kota Pontianak. Pengaruh letak
geografis ini, maka Kalimantan Barat adalah salah satu daerah
tropik

dengan

suhu

udara

cukup

tinggi

serta

diiringi

kelembaban yang tinggi.
Ciri-ciri spesifik lainnya adalah bahwa wilayah Kalimantan
Barat termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang
berbatasan langsung dengan negara asing, yaitu dengan
Negara Bagian Sarawak, Malaysia Timur. Bahkan dengan
posisi ini, maka daerah Kalimantan Barat kini merupakan satusatunya ……
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satunya Provinsi di Indonesia yang secara resmi telah
mempunyai akses jalan darat untuk masuk dan keluar dari
negara asing. Hal ini dapat terjadi karena antara Kalimantan
Barat dan Sarawak telah terbuka jalan darat antar negara dari
Pontianak - Entikong - Kuching (Sarawak, Malaysia) sepanjang
sekitar 400 Km dan dapat ditempuh sekitar enam sampai
delapan jam perjalanan. Batas-batas wilayah selengkapnya
bagi daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah :
-

Utara

: Sarawak (Malaysia)

-

Selatan : Laut Jawa & Kalimantan Tengah

-

Timur

: Kalimantan Timur

-

Barat

: Laut Natuna dan Selat Karimata

Wilayah Kalbar berbatasan langsung dengan negara
Malaysia (Sarawak) sepanjang ± 966 Km yang membentang
dari Kabupaten Sambas sampai dengan batas Provinsi
Kalimantan Timur yang terdiri dari darat, rawa-rawa, perbukitan
dan sungai dengan luas : 24.206,50 Km2 terdiri dari 15
Kecamatan dan 99 desa. Terdapat 67 jalan illegal yang mudah
dijangkau menghubungkan 55 desa di Kalbar dengan 32
kampung di Serawak.
Wilayah Kalimantan merupakan wilayah terbuka baik dari
wilayah antar Kalimantan, wilayah lainnya di Indonesia dan dari
wilayah Negara Malaysia Timur, sehingga kondisi ini akan
menjadi tantangan terhadap berbagai tindak kejahatan baik
yang bersifat konvensional, transnasional, kejahatan terhadap
kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
Provinsi Kalimantan Barat luas wilayah sebesar 146.807
Km2 dan terbagi menjadi 14 daerah Kabupaten / Kota yaitu
12

(dua belas) Kabupaten

dan

2 (dua)

Kota

yakni

:

Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya, Sambas, Sanggau,
Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang dan Kayong Utara, Landak,
Bengkayang, Sekadau dan Melawi, serta Kota Pontianak dan
kota Singkawang. Kota Pontianak juga merangkap sebagai Ibu
Kota ……

19

Kota Provinsi. Bila ditinjau luasnya menurut wilayah kabupaten
dan kota ini luas terbesar adalah :
-

Kab. Sambas
Kab. Bengkayang
Kab. Landak
Kab. Mempawah
Kab. Sanggau
Kab. Ketapang
Kab. Sintang
Kab. Kapuas hulu
Kab. Sekadau
Kab. Melawi
Kab. Kayong Utara
Kab. Kubu Raya
Kota Pontianak
Kota Singkawang

6.394.70 Km2
(4,36 %)
5.397.30 Km2
(3,68 %)
2
9. 909.10 Km
(6,75 %)
1.276.90 Km2
(0,87 %)
2
12.857.70 Km
(8,76 %)
31.240.74 Km2 (21,28 %)
21.635.00 Km2 (14,74 %)
29.842.00 Km2 (20,33 %)
5.444.30 Km2
(3,71 %)
2
10.644.00 Km
(7,25 %)
4.568.26 Km2
(3,11 %)
2
6.985.20 Km
(4,75 %)
107.80 Km2
(0,07 %)
2
504.00 Km
(0,34 %)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Perairan laut Kalimantan Barat merupakan bagian dari
Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 meliputi Laut Cina
Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata, di mana berdasarkan
data Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar 2018, terdiri dari :
a. Panjang garis pantai : 1.398 Km.
b. Luas pesisir pantai : 2,06 Juta Ha.
c. Luas laut sebesar : 3,2 Juta Ha.
Provinsi Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/
Kota yang merupakan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(WP-3-K)

yaitu

Kab.

Sambas,

Kota

Singkawang,

Kab.

Bengkayang, Kab. Mempawah, Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong
Utara, dan Kab. Ketapang. Jumlah pulau-pulau kecil di
Kalimantan

Barat

berjumlah

212

buah

terdiri

dari

56

berpenghuni dan 156 tidak berpenghuni, yang tersebar di 8
kabupaten/ kota pesisir dan 1 kabupaten pedalaman, yaitu :
a. Kabupaten Sambas
b. Kota Singkawang
c. Kabupaten Bengkayang
d. Kabupaten Mempawah
e. Kabupaten Kubu Raya
f. Kota ……
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f.

Kota Pontianak

g. Kabupaten Kayong Utara
h. Kabupaten Ketapang, dan
i.
2)

Kabupaten Sanggau.

Demografi
Jumlah penduduk Kalimantan Barat berdasarkan data
yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Catat Sipil
Prov. Kalbar Tahun Semester 2 Tahun 2018
TABEL JUMLAH PENDUDUK KALIMANTAN BARAT

2.791.477

2.631.337

5.422.814

Sumber Dinas Dukcapil Prov Kalbar Semester 2 Tahun 2018

Tingkat kepadatan wilayah sekitar 37 jiwa / Km2 apabila
diproyeksikan dengan luas wilayah Kalbar yang 146.807 km2
yakni lebih luas dari pulau jawa (sekitar 1,1 lebih besar) yang
berpenduduk sekitar 107 juta jiwa maka penduduk Kalbar
kurang dari 5% dibandingkan dengan di pulau Jawa.
Persebaran penduduk Kalimantan Barat tidak merata
antar wilayah Kabupaten / Kota, Kecamatan, Desa / Kelurahan,
maupun antar wilayah kawasan pantai bukan pantai atau
perkotaan dan pedesaan. Misalnya daerah pesisir yang
mencakup Kab.Sambas, Kab. Bengkayang, Kab. Mempawah,
Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten
Kubu ……
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Kubu Raya dan Kota Singkawang yang dihuni oleh hampir 50%
dari total penduduk Kalimantan Barat dengan kepadatan
mencapai 38 jiwa lebih. Sebaliknya tujuh kabupaten lain (bukan
pantai)

selain

Kota

Pontianak

secara

rata-rata

tingkat

kepadatan penduduknya relatif lebih jarang. Kabupaten Kapuas
Hulu dengan luas wilayah 29.842 km2 atau sekitar 20,33 persen
dari luas wilayah Kalimantan Barat hanya dihuni rata-rata 8
(delapan)

jiwa

per

kilometer

persegi,

sedangkan

Kota

Pontianak yang luasnya kurang dari satu persen (107,80 km2)
dihuni oleh sekitar 587.169 jiwa, rata-rata sekitar 5.342 jiwa per
kilometer persegi.
Prosentase pemeluk agama / kepercayaan masyarakat
Kalbar adalah sebagai berikut :
TABEL PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK
BERDASARKAN PEMELUK AGAMA /KEPERCAYAAN

Sumber Dinas Dukcapil Prov Kalbar Semester 2 Tahun 2018

Seiring ……
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Seiring dengan berkembangnya lingkungan strategis yang
berdampak

pada

meningkatnya

potensi

ancaman

dan

gangguan keamanan dalam bentuk kejahatan konvensional,
kejahatan

transnasional,

kejahatan

merugikan

kekayaan

negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin
tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri,
maka tugas Polri pada tahun 2020 diprediksi akan semakin
berat.
3)

Sumber Daya Alam
a)

Pertanian
Sektor

Pertanian

merupakan

penunjang

utama

perekonomian Kalimantan Barat, baik sebagai penghasil
nilai tambah maupun sumber penghasilan atau penyedia
lapangan kerja sebagian besar penduduk. Kontribusi
sektor pertanian selama 3 (tiga) tahun terakhir lebih
dari 20%. Secara absolut nilai tambah bruto atas dasar
harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 36,02 triliun
rupiah, sedangkan pertumbuhannya pada tahun 2017
sebesar

6,54%.

Seiring

besarnya

peranan

sektor

pertanian terhadap pembentukan PDRB, sekitar 51,76
persen penduduk usia 15 tahun keatas bekerja di sektor
pertanian. Pada tahun 2017 jumlahnya mencapai 1,19 juta
pekerja dari 3,51 juta penduduk usia kerja.
b)

Perkebunan
Berdasarkan data pada Provinsi Kalimantan Barat dalam
angka tahun 2018 bahwa data tanaman perkebunan besar
dan perkebunan rakyat yang bersumber dari Dinas
Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat. Perkebunan besar
diantaranya mengusahakan karet, kelapa sawit dan
kelapa hibrida, namun hanya kelapa sawit dan karet yang
sudah beroperasi secara konsisten. Untuk komoditi kelapa
sawit khusus perkebunan besar selama kurun waktu
2013-2017,

luas

tanaman

mempunyai

trend

yang

meningkat tipis. Luas tanaman tahun 2017 naik 5,37%
dari ……
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dari tahun sebelumnya, sementara produksinya juga
meningkat mencapai 4,58%. Untuk perkebunan rakyat
pertumbuhan luas tanaman naik 80.25% dan produksi
juga mengalami peningkatan sebesar 41,73%. Luas
tanam karet khususnya perkebunan besar pada tahun
2017

cenderung

sama

dibandingkan

sebelumnya.

Demikian pula produksi karet tidak ada peningkatan dari
tahun 2016 ke 2017, malah mengalami penurunan
sebesar

26,97%.

Untuk

perkebunan

rakyat,

karet

mengalami peningkatan luas tanam sebesar 1,15% dan
produksi 4,65%. Sementara itu, untuk luas tanam komoditi
kelapa

hybrid

luas

tanam

tetap

namun

produksi

mengalami peningkatan 35.03%. Sedangkan luas tanam
pada tanaman kelapa mengalami penurunan sebesar
0,01%, demikian pula produksi menurun menjadi 1.008
ton pada tahun 2017 atau menurun 1,23% dari tahun
sebelumnya.
Selain ketiga jenis tanaman di atas, beberapa tanaman
perkebunan yang lain yang diusahakan di Kalimantan
Barat adalah tanaman kopi, lada, dan kakao. Tahun 2017
produksi tanaman kopi dan kakao mengalami peningkatan
luas tanam akan tetapi mengalami penurunan jumlah
produksi

dari

masing-masing

tanaman

tersebut

dibandingkan pada tahun 2016.
Rekapitulasi perusahaan perkebunan besar di wilayah
Kalbar tahun 2016 :
KOMODITI
NO

WILAYAH

KELAPA
SAWIT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kab. Mempawah
Kab. Kubu Raya
Kab. Sambas
Kab. Bengkayang
Kab. Landak
Kab. Sanggau
Kab. Sekadau
Kab. Sintang
Kab. Melawi
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Ketapang
Kab. Kayong
Utara
JUMLAH

7
32
38
29
48
42
18
45
13
25
74

12.

KARET

KAKAO

HIBRIDA
DAN
SAGU

SENGON

ASAM
PAYAK

2
1

1

1

1

1
1
3

6
377

5

2

1

1

c)

1

JML
9
34
38
29
50
42
18
45
14
26
77

LUAS
LAHAN
(ha)
60.477
268.056
277.783
290.650
539.535
419.202
348.800
606.798
150.746
379.589
847.936

6

94.957

388

4.284.129

Kehutanan ……
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c)

Kehutanan
Kalimantan Barat termasuk salah satu provinsi yang
memiliki kawasan hutan cukup luas setelah Papua,
Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, yaitu sekitar
6,39 persen dari luas kawasan hutan di Indonesia. Luas
kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Barat 2017 adalah
sebesar 8.389.601 ha yang terbagi atas kawasan lindung
dan kawasan budidaya.
Luas Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Barat (hektar),
2015-2017
Status Kawasan
I

2015

2016

2017

(1)

(2)

(3)

(4)

Kawasan Lindung

…

…

…

153 275

…*)

…*)

1 252 895

…*)

…*)

29 310

…*)

…*)

4. Hutan Lindung

2 270 298

2 310 873

2 310 873

5. Kawasan Suaka Alam
dan Kawasan
Pelestarian Alam

1 621 046

1 621 046

1 621 046

- Daratan

1 430 101

1 430 101

1 430 101

- Perairan

190 945

190 945

190 945

Kawasan Budidaya

4 457 682

4 457 682

4 457 682

1.

Hutan Produksi Terbatas

2 132 398

2 132 398

2 132 398

2.

Hutan Produksi Biasa

2 127 366

2 127 366

2 127 366

3.

Hutan Produksi Konversi

197 918

197 918

197 918

…

…

…

1. Hutan Cagar Alam
2. Hutan Taman Nasional
3. Hutan Wisata Alam

II

Jumlah / Total

Keterangan/ Explanation : *) Datanya merupakan kewenangan Kementrian
Kehutanan Pusat, tidak dapat dirinci dan total data keseluruhan masuk dalam
kawasan suaka alam dan pelestarian alam

Dalam kawasan lindung, hutan lindung memiliki luas
terbesar yaitu 2.310.873 ha, setelah itu adalah kawasan
suaka alam dan kawasan pelestarian alam seluas
1.621.046 ha. Selanjutnya dalam kawasan budidaya
sebagian besar adalah untuk hutan produksi terbatas
sebesar 2.132.398 ha dan 2.127.366 ha merupakan hutan
produksi ……
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produksi biasa. hutan produksi konversi hanya mencapai
197.918 ha.
Tahun 2017 Luas lahan kritis terbesar terjadi pada
kabupaten Ketapang yaitu sebesar 41,38 persen dari luas
lahan kritis di Kalimantan Barat. Dimana lahan kritis di
dalam kawasan maupun diluar kawasn hampir sama
besarnya yaitu masing-masing 50 persen dari lahan kritis.
Realisasi penerimaan iuran kehutanan pada tahun
2017 mengalami peningkatam sebesar 22,43 persen dari
tahun sebelumnya, hal ini seiring dengan meningkatnya
produksi kayu bulat baik dari HPH maupun non HPH.
Kawasan Hutan Konservasi ( suaka/wisata )
Provinsi Kalbar
NO

UNIT
KONSERVASI

LUAS

KAB

POTENSI

1. TN. GUNUNG
PALUNG
2. TN. BUKIT BAKA

90.000.00

KTP

27.500.00

STG

PERWAKILAN TYPE EKOSISTEM HUTAN PANTAI,
BAKAU, RAWA, DAN PEGUNUNGAN.
BEKANTAN (NASALIA LAVARTUS), ORANG
UTAN (PONGO PYGMAEUS)

3. CA. MANDOR

3.080.00

PTK

PERWAKILAN TYPE EKOSISTEM HUTAN KERAN
GAS, ANGGREK, BERUANG MADU.

4. CA. LO FAT FUN PI

7.80

5. CA. G. RAYA PASI

3.700.00

6. TL. KEPULAUAN
KARIMATA

77.000.00

SKW BIAWAK, ULAR, CUCAK ROWO, KANCIL DAN
ANGGREK.
SKW ANGGREK, MERABU, MUNCAK, BANGAU,
KIJANG.
KTP IKAN HIAS, LUMBA-LUMBA, IKAN DUYUNG.

7. CA. MUARA
KENDAWANGAN

150.000.00

KTP

8. CA. G. NYIUT &
PENRISEN
9. TN. DANAU
SENTARUM

124.500.00

SBS

10. TN. BETUNG
KERIHUN

800.000.00 KPS-HL HL, ANGGREK, ORANG UTAN, BERUANG MADU,
MACAN DAHAN.

79.500.00

BEKANTAN, ORANG UTAN, PELANDUK DAN OWA
.
KPS-HL EKO D. AIR TAWAR, RANGKONG, BANGAU
TONGTONG, IKAN AIR TAWAR.

11. TW. B A N I N G.

315.00

STG

12. TW. BUKIT KELAM

520.00

STG

JUMLAH

HTN MANGROVE, HTN CEMARA PANTAI,
JELUTUNG DLL, BEKANTAN ORG. UTAN.

BERBAGAI JENIS FLORA YG DILINDUNGI,
DIPERTAHANKAN SBG PARU-PARU KOTA
STG.
BURUNG
WALET DAN MONYET.

1.356.122.80

Sumber : BKSAD Provinsi Kalimantan Barat

Dari seluruh potensi wisata alam, sebagian besar
kendalanya adalah ketersediaan sarana dan prasarana
serta belum adanya rencana pengelolaan yang mantap
untuk ……
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untuk menjual jasa lingkungan yang ada. Rencana
pengusahaan jasa lingkungan yang relatif terprogram baru
dimiliki oleh taman nasional yang disusun oleh institusi
pengelola taman nasional. Sedangkan pengusahaan jasa
lingkungan

dari

kawasan

konservasi

selain

taman

nasional relatif belum terprogram dengan baik dan
cenderung belum ditujukan untuk pengelolaan secara
komersial,

terutama

menyangkut

keamanan

dan

keberlangsungan ekosistem yang ada didalamnya.
d)

Pertambangan
(1)

Daftar pemegang IUP eksplorasi, operasi produksi
dan IUP OP khusus yang dikeluarkan Gubernur
Kalimantan Barat, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalbar serta
Bupati

(per

31

Maret

2018)

berjumlah

484

perusahaan. Namun masih terdapat surat IUP
eksplorasi, operasi produksi dan IUP OP sudah
habis masa berlakunya (data terlampir).
(2)

Pengelolaan pertambangan yang belum optimal.
Deposit pertambangan yang cukup potensial adalah
emas,

mangan,

bauksit,

pasir

kwarsa,

kaolin,

sinabar, intan, kecubung, granit, zeolit, gambut, dan
batubara;
(3)

Masih adanya penambangan tanpa izin (PETI),
galian kaolin dan pasir yang tidak terkontrol menjadi
penyebab utama kerusakan lingkungan. Gangguan
ekosistem

akibat

penambangan

apabila

terjadi

dalam skala besar akan menyebabkan gangguan
keseimbangan lingkungan yang berdampak buruk
bagi kehidupan manusia.
4)

Idiologi
a)

Penanaman, pemahaman dan penghayatan nilai-nilai
Pancasila dan UUD 1945 tetap disosialiasasikan dan
diprogramkan secara berjenjang dan bertahap oleh
Pemda ……
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Pemda baik

untuk

wilayah perbatasan,

pedalaman

maupun pantai;
b)

Adanya masyarakat perbatasan yang berorientasi ke
Negara Jiran (Kuching / Sarawak), tetapi hal tersebut lebih
didominasi faktor ekonomi dan kekerabatan dan belum
dapat sepenuhnya dikatagorikan sebagai kurangnya
semangat

Nasionalisme,

secara

umum

masyarakat

perbatasan tetap cinta Indonesia dan menyeberang ke
negara tetangga hanya mencari nafkah;
c)

di Kalbar ditemukan gerakan yang dilakukan oleh
kelompok tertentu yang menuntut / menghendaki untuk
mengganti faham Pancasila dan UUD 1945 sebagai
landasan

hidup

berbangsa

dan

bernegara,

seperti

simpatisan ISIS dan anggota Gafatar;
d)

Masyarakat Indonesia yang berada di daerah perbatasan
masih berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945
sebagai falsafah dan pedoman hidup serta

Pancasila

sebagai Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia,
namun tidak menutup kemungkinan karena situasi politik
yang selalu mengalami perubahan maka upaya-upaya
kelompok tertentu secara formal dengan cara merombak
UUD 1945 ataupun menciptakan produk hukum yang
berlaku pada suatu kawasan;
e)

Adanya kepemilikan indentitas ganda yaitu Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Indonesia dan Identity Card (IC)
Malaysia oleh masyarakat perbatasan Kapuas Hulu
(Kecamatan
Empanang

Embaloh
dan

Hulu,

Puring

Batang

Kencana)

Lupar,

Badau

dengan

alasan

mempermudah warga keluar masuk ke Malaysia di
dukung dengan ketergantungan masyarakat dibidang
ekonomi dengan Negara tetangga membuat masyarakat
lebih memilih untuk mencari nafkah / bekerja di Malaysia
kemudian mereka menetap di Malaysia demi keamanan
mereka membuat tanda pengenal ganda KTP Indonesia
dan ……
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dan IC Malaysia agar dapat terhindar dari pemeriksaan
Polri dan PDRM;
f)

Adanya potensi untuk memekarkan kawasan dengan
membentuk kabupaten perbatasan bersama dengan
Kecamatan yang ada di daerah perbatasan;

g)

Adanya

potensi

untuk

bergabung

dengan

Negara

Malaysia dengan mengibarkan bendera Malaysia di
pemukiman penduduk disebabkan kondisi sarana dan
prasarana di Kecamatan perbatasan kurang mendapat
perhatian dari Pusat maupun pemerintahan daerah.
5)

Politik
a)

Pada

tahun

2020

Provinsi

Kalimantan

Barat

juga

mengahadapi dampak politik dari hasil pelaksanaan
secara serentak Pemilu Presiden/Wapres, DPD, DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten pada tahun
2019,

yang

berpengaruh

terhadap

pengambilan

keputusan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
disemua aspek kehidupan masyarakat, sehingga menjadi
tantangan tugas Polri dan masyarakat untuk menjaga
stabilatas Kamtibmas yang kondusif.
b)

Rekapitulasi perolehan suara sah Parpol dan Caleg pada
Pileg 2019 :
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
19.
20.

NAMA PARTAI
PKB
GERINDRA
PDIP
P. GOLKAR
P. NASDEM
P. GARUDA
P. BERKARYA
PKS
PERINDO
PPP
PSI
PAN
HANURA
DEMOKRAT
PBB
PKPI

SUARA
13.570.097
17.594.839
27.053.961
17.229.789
12.661.792
702.536
2.929.495
11.493.663
3.738.320
6.323.147
2.650.361
9.572.623
2.161.507
10.876.507
1.099.848
312.775

%
9,69%
12,57%
19,33%
12,31%
9,05%
0,50%
2,09%
8,21%
2,67%
4,52%
1,89%
6,80%
1,54%
7,70%
0,79%
0,22%

c) Hasil ……
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c)

Hasil Rekapitulasi Pilpres Tahun 2019 di wilayah Kalbar :
WILAYAH
BENGKAYANG

(01) Ir. H. JOKO
(02) H. PRABOWO
WIDODO SUBIANTO –
Prof. Dr. (H.C) KH.
H. SANDIAGA
MA'RUF AMIN
SALAHUDIN UNO
107.505
30.344

KAPUAS HULU

d)

89.607

59.916

KAYONG UTARA
KETAPANG

25.527
165.852

38.471
124.183

KOTA
PONTIANAK
KOTA
SINGKAWANG
KUBU RAYA

133.484

237.301

64.425

50.181

121.462

218.300

LANDAK

212.961

33.702

MELAWI

81.400

64.527

MEMPAWAH

54.946

98.370

SAMBAS

167.711

135.383

SANGGAU

202.856

66.266

SEKADAU

91.565

36.675

SINTANG

190.595

70.138

Wacana pemekaran daerah khususnya pembentukan
Provinsi Kapuas Raya dan beberapa Kabupaten di
wilayah Kalbar, akan terus bergulir;

e)

Politisasi permasalahan sosial yang dikaitkan dengan isu
SARA;

f)

Perubahan yang signifikan dalam bidang politik dan
pemerintahan saat ini telah merubah penyelenggaraan
pemerintahan di daerah yang ditandai dengan dimulainya
proses penyelenggaraan Otonomi Daerah.

6)

Ekonomi
a)

Meningkatnya perdagangan lintas batas antar negara,
yaitu Indonesia dengan Malaysia.

b)

Kegiatan perdagangan antarpulau mendorong terjadinya
proses integrasi yang terhubung melalui para pedagang.
Proses

integrasi

itu

juga

diperkuat

dengan

berkembangnya ……
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berkembangnya hubungan kebudayaan. Bahkan juga ada
yang diikuti dengan perkawinan.
c)

Keberadaan

industri

kecil

menengah

dan

industri

besar/sedang di Kalbar memiliki nilai strategis, mengingat
kegiatan industri tersebut mampu meningkatkan kapasitas
produksi daerah dan menyerap cukup banyak tenaga
kerja. Oleh karenanya, pengembangan industri mendapat
perhatian ekstra dari Pemerintah Daerah;
d)

Implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang dimulai
tahun

2015

dengan

4

pilarnya

akan

membawa

konsekuensi bagi dunia usaha dan kondisi keamanan
ketertiban masyarakat di Indonesia khususnya Provinsi
Kalimantan Barat dalam perspektif kompetisi konsekuensi
dari terbukanya pasar akibat mobilitas barang / jasa, arus
informasi, teknologi, dan transportasi yang bisa diperoleh
dengan mudah menjadikan munculnya potensi gangguan
yang bersumber dari ekses dinamika positif maupun
negatif terhadap aspek kehidupan masyarakat;
e)

di Kalbar telah dibangun pabrik pengolahan atau smelter
bauksit terbesar di Indonesia yang beroperasi sejak tahun
2015 yang mempunyai kapasitas produksi 2 juta ton
alumina per tahun, kapasitas produksi sebesar 2 juta ton
dengan total investasi mencapai US$ 1 miliar, hal ini akan
mendorong tumbuhnya industri dan sektor penunjang
lainnya di Kalimantan Barat.

f)

Pada sektor transportasi darat, panjang jalan yang
tersedia sangat memprihatinkan, dan merupakan salah
satu kendala utama dalam hal pengembangan wilayah.
Banyak sekali ruas jalan yang harus diperbaiki ataupun
dibuat baru, yang sampai saat ini terkendala pada
tiadanya biaya yang cukup untuk menuntaskannya.

7)

Sosial Budaya
a)

Kondisi sosial budaya Kalimantan Barat saat ini pada
umumnya relatif baik terutama setelah berlalunya masa
krisis ……

31

krisis sosial budaya akibat terjadinya konflik antar oknum
etnis. kemajuan ini ditandai dengan semakin kokohnya
persatuan

dalam

keragaman,

tumbuhnya

suasana

kehidupan yang penuh toleransi, berkembangnya budaya
damai dan kemauan menyelesaikan masalah dengan
tanpa kekerasan, serta kondusifnya interaksi antarbudaya;
b)

Kehidupan masyarakat Kalbar dalam bidang agama,
terutama

yang

melaksanakan

berkenaan
ajaran

dengan

kesadaran

dalam

kehidupan

agama

masyarakat tampak beragam dan mengalami peningkatan
yang bervariasi. Pada sebagian masyarakat, kehidupan
beragama belum menggambarkan penghayatan dan
penerapan yang optimal terhadap nilai-nilai ajaran agama
yang dianutnya. Kehidupan beragama pada masyarakat
masih pada tataran simbol-simbol keagamaan dan belum
pada substansi nilai-nilai ajaran agama. Mayoritas ummat
beriman di Kalimantan Barat masih berada pada situasi
kehidupan

sosial,

marginal.

Keadaan

ketahanan

ekonomi,
ini

dan

berdampak

beragama/kepercayaan,

beriman,

dan

eksistensi

keagamaan
pada

lemahnya

kreativitas

lembaga

yang

umat

keagamaan/

kepercayaan. Hal ini tercermin antara lain dari rendahnya
kemampuan

mereka

dalam

menyikapi

dinamika

perubahan sebagai akibat dari serbuan budaya global.
Nilai-nilai ajaran agama/kepercayaan yang diharapkan
menjadi

filter

ternyata

masih

belum

berfungsi

sebagaimana mestinya.
(1)

Agama / aliran kepercayaan :
(a)

kehidupan masyarakat Kalbar dalam bidang
agama, terutama yang berkenaan dengan
kesadaran melaksanakan ajaran agama dalam
kehidupan masyarakat tampak beragam dan
mengalami peningkatan yang bervariasi;
(b) di Kalbar ……
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(b)

di Kalbar terdapat 6 agama yang diakui oleh
Pemerintah yaitu : Islam, Katholik, Protestan,
Hindu, Budha dan Konghucu.

(2)

Budaya / Kultur :
Pembangunan Kalbar di bidang budaya relatif
mengalami

peningkatan.

Namun

demikian

pembangunan karakter atau jatidiri dan kultur
masyarakat Kalbar yang lebih konstruktif, seperti
sikap menghargai dan mampu mengaktualkan nilai
budaya

luhur,

kearifan

lokal,

kekeluargaan,

solideritas sosial, nasionalisme, serta kultur mandiri,
kerja

keras

dan

kreatif-inovatif,

masih

belum

meningkat dan belum berkembang secara merata.
(3)

Kependudukan / Transmigrasi
Kalbar merupakan Provinsi yang banyak menerima
warga transmigrasi umum khususnya dari daerah
Pulau Jawa dan tersebar dibeberapa Kabupaten
antara lain : Kab. Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu,
Kab. Kubu Raya, Kab. Kayong Utara, Ketapang,
Kab. Mempawah dan Kab. Bengkayang (Korban
gempa, letusan gunung Merapi dan Tsunami dari
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).

(4)

Kegiatan Masyarakat :
Seiring dengan perkembangan perekonomian dan
pembangunan dan timbulnya berbagai masalah
pemerintahan

di

Indonesia

dan

khususnya

di

Provinsi Kalimantan Barat, sehingga menimbulkan
berbagai

permasalahan

yang

menarik

minat

masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya di
muka

umum/unjuk

rasa

di

gedung-gedung

pemerintahan baik dari masyarakat umum maupun
dari mahasiswa.
8)

Pertahanan dan Keamanan
a)

Kesatuan TNI / POLRI terdiri dari :
(1) TNI AD ……
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b)

(1)

TNI AD : Kodam = 1, Korem = 1, Kodim = 7,
Koramil = 108, Batalyon = 4, Brigif =1,
Den Kav = 1, Armed = 1, Yon Zipur = 1,
Batalyon Kav = 1;

(2)

TNI AL

(3)

TNI AU : Lanuma = 1, Lanud =1, Yonko Paskhas
= 1, Denhanud Paskhas= 1;

(4)

POLRI

: Lantamal = 1; Lanmarhan = 1

: Polda = 1, Polresta = 1, Polres = 12,
Polsek = 152, Polsek Kawasan = 3, Sat
Brimob = 1, Dit Polair = 1, SPN = 1,
Rumkit Polri = 1 dan Polsubsektor = 10.

Kekompakan aparat keamanan ( TNI / POLRI ) cukup
baik;

c)

Tindak pidana dan pelanggaran disiplin yang dilakukan
anggota TNI/POLRI relatif kecil;

d)

Kondisi keamanan dan ketertiban wilayah hukum Polda
Kalbar relatif stabil, hal ini ditandai dalam beberapa tahun
terakhir tidak ada kerusuhan sosial yang bernuansakan
SARA

dan

tindakan

pelanggaran

hukum

yang

menimbulkan dampak keresahan sosial yang bersifat
massif.

Sedangkan

tindak

kejahatan

yang

bersifat

konvensional, transnasional, kejahatan atas kekayaan
negara, dan kejahatan yang bersifat kontijensi masih
berpotensi terjadi di Kalimantan Barat.
e)

Beberapa kasus menonjol yang
meresahkan

masyarakat

mempunyai dampak

dan memerlukan perhatian

khusus antara lain :
(1)

pembunuhan.

(2)

penganiayaan berat.

(3)

pencurian dengan pemberatan.

(4)

pencurian dengan kekerasan.

(5)

pencurian ranmor.

(6)

perkosaan.

(7)

pembakaran / kebakaran.

(8)

perjudian.

(9)

narkoba.

(10) penyelundupan.
(10)

penyelundupan ……
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(11) penggelapan.
(12) pemalsuan mata uang.
f)

Analisa dan evaluasi data gangguan Kamtibmas tahun
2017 - 2018, yaitu :

No
1
2
3

4

Jenis
Kejahatan
Konvensional
Transnasional
Terhadap
Kekayaan
Negara
Kontinjensi
Jumlah

2018
S

TREND

L

2017
S

%

L

5.011
592
380

3.623
427
284

72.3
72.12
74.73

4.623
724
556

3.589
641
500

77,6
88,5
89,9

-388
132
176

-7,7
22,3
46,3

-33
214
215

-0,9
50,1
75,4

1
5.984

1
4.335

100
72.4

0
5.903

0
4.730

0
80,1

-1
-81

-100
-1,4

-1
395

-100
9,1

%

L

S

Pada tahun 2018 gangguan Kamtibmas mengalami
penurunan 81 kasus atau 1.4% dibandingkan tahun 2017.
Fakta ini merupakan indikator :
(1)

situasi Kamtibmas Kalbar semakin aman;

(2)

meningkatnya

rasa

aman

dalam

kehidupan

masyarakat;
(3)

strategi operasional Polda Kalbar yaitu Proactive
Policing berjalan efektif dan sudah tepat;

(4)

peran media dalam penyebaran informasi dan
memberikan informasi kepada masyarakat dan
kepolisian berjalan efektif.

Kemudian penyelesaian perkara tahun 2018 mengalami
peningkatan 395 kasus atau 9,1% dibandingkan tahun
2017. Fakta ini merupakan indikator :
(1)

kinerja fungsi penegakan hukum cukup maksimal;

(2)

masyarakat pencari keadilan sudah terlayani dengan
baik;

(3)

tindak pidana yang dilaporkan masyarakat banyak
yang terselesaikan;

(4)

kompetesi dan profesionalisme penyidik cukup baik
dan harus ditingkatkan dalam penanganan tindak
pidana yang dilaporkan masyarakat.

g)

Perbatasan
(1)

Situasi perbatasan
(a)

Daerah ……
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(a)

Daerah perbatasan dengan negara Malaysia
terletak dibagian utara Kalbar, memanjang dari
barat ke timur sepanjang 966 km dengan luas
wilayah perbatasan 24.206,50 Km²;

(b)

Tidak terdapat pulau terluar namun terdapat
pulau kecil berpenghuni dan tidak berpenghuni
sebanyak 217 pulau kecil, terdiri dari 56 pulau
kecil berpenghuni dan 161 pulau kecil tidak
berpenghuni;

(c)

Jumlah penduduk kawasan perbatasan (Kab.
Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan
Kapuas

Hulu)

Kalimatan

Barat

sebesar

2.017.877 jiwa, dengan tingkat kepadatan
penduduk ± 26.5 jiwa/ Km, dengan suku yang
heterogen (Dayak, Melayu, Cina dll), agama,
tingkat pendidikan yang relatif rendah dan
banyak

pendatang

sebagi

petani,

buruh

pedagang dan karyawan;
(d)

Daerah perbatasan melintasi 5 Kabupaten
meliputi (Kabupaten Sambas, Bengkayang,
Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu) dan 15
Kecamatan serta 98 Desa yang berbatasan
langsung dengan Malaysia;

(e)

Polsubsektor

perbatasan

5

unit

yaitu

Polsubsektor Entikong dengan jumlah personel
9 orang, Polsubsektor Segumun dengan jumlah
personel

5

orang,

Polsubsektor

Temajok

dengan jumlah personel 6 orang, Polsubsektor
Jasa dengan jumlah personel 3 orang dan
Polsubsektor Badau dengan jumlah personel
10 orang;
(f)

Pos pelayanan perbatasan 4 unit yaitu Pos
pelayanan Aruk di Kec. Sajingan Besar 10 pers,
Pos pelayanan Jagoi Babang di Kec. Jagoi
Babang ……
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Babang 10 pers, Pos pelayanan Nanga Bayan
Kec. Ketungau Hulu 10 pers, Pos pelayanan
Puring Kencana di Kec. Puring Kencana 10
pers;
(g)

Pos Lintas Batas Negara ( PLBN ) yang telah
diresmikan

yaitu PLBN Entikong

di Kab.

Sanggau dan PLBN Aruk di Kab. Sambas
operasional mulai tanggal 1 Januari 2011 dan
PLBN Badau di Kab. Kapuas Hulu yang telah
diresmikan pada tanggal 12 Desember 2012;
(h)

Kasus-kasus yang sering terjadi di wilayah
perbatasan antara lain: Illegal Logging, Illegal
Trading, Illegal Fishing, Trafficking In Person,
Keimigrasian,

tindak

pidana

Kepabeanan,

Penganiayaan dan Narkoba.
(2)

Masalah perbatasan
Wilayah Kalbar berbatasan langsung dengan negara
Malaysia (Sarawak) sepanjang ± 966 Km yang
membentang

dari

Kabupaten

Sambas

sampai

dengan batas Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri
dari darat, rawa-rawa, perbukitan dan sungai dengan
luas : 24.206,50 Km2 terdiri dari 15 Kecamatan dan
99 desa. Terdapat 67 jalan illegal yang mudah
dijangkau menghubungkan 55 desa di Kalbar
dengan 32 kampung di Serawak.
Daerah perbatasan meliputi :
(a)

Kabupaten Sambas memiliki PLBN resmi, yaitu
PLBN Aruk di Sajingan Besar yang mulai
dioperasionalkan pada tanggal 1 Januari 2011.
Di Kabupaten Sambas terdapat 9 jalan illegal
yang mudah dijangkau menghubungkan antara
Kab. Sambas dengan Malaysia Timur yaitu :
-

Desa Temajuk Kecamatan Paloh dengan
Sungai Semunsam Telok Melano Malaysia;
-

Dusun ……
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-

Dusun Bening Desa Temajuk Kecamatan
Paloh menuju Kampung Serabang Telok
Melano Malaysia;

-

Dusun Usludin Desa Temajuk Kecamatan
Paloh dengan Telok Melano Malaysia;

-

Dusun Camar Bulan Desa Temajok Kec.
Paloh dengan Semunsam Lundu Malaysia;

-

Dusun Aping Km 28 dan 31 Desa Sebunga
Kec. Sajingan Besar dan Pamtas TNI
dengan Biawak;

-

Dusun Semberuang Km 3 Desa Sebunga
dengan Biawak

-

Dusun Sajingan Desa Kaliau dengan Aruk;

-

Desa Sentaban Kecamatan Sajingan Besar
(Kebun PT. KMP);

-

Jalur 1 – 3 sekitar Border Dusun Aruk Desa
Sebunga Kec. Sajingan Besar dengan
Biawak Malaysia.

(b)

Kabupaten Bengkayang berbatasan langsung
dengan

Malaysia

Timur

terdiri

dari

2

Kecamatan :
-

Kecamatan

Jagoi

Babang

berbatasan

dengan Serikin Malaysia Timur;
-

Kecamatan Siding;

Kabupaten Bengkayang

belum

mempunyai

PLBN resmi, namun terdapat 11 jalan illegal
yang mudah dijangkau menghubungkan antara
Kab. Bengkayang dengan Malaysia Timur yang
terdapat di :
-

Jagoi Babang dengan Serikin (Jl. Dwikora
Jagoi Babang (Dusun Jagoi Babang Desa
Jagoi) Dengan Serikin, Malaysia);

-

Belakang …….
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-

Belakang
Babang

Pos
Desa

Terpadu
Jagoi

Dusun

Dengan

Jagoi
Serikin,

Malaysia;
-

Jagoi Sawit Biji dengan Serikin;

-

Desa Siding dengan Padangpan-PisangKabun;

-

Dusun Jagoi Babang, Desa Jagoi Dengan
Sebobok, Malaysia;

-

Dusun Sentabeng Desa Sekida Dengan
Kampung Rasau, Malaysia;

-

Gunung Besi (PT Ledo Lestari I) Desa
Semunying Jaya Dengan Rimbunan Hijau,
Malaysia;

-

Gunung Besi (PT Ledo Lestari II) Desa
Semunying Jaya Dengan Rimbunan Hijau,
Malaysia;

-

Gunung Besi (PT Ledo Lestari III) Desa
Semunying Jaya Dengan Rimbunan Hijau,
Malaysia;

-

Batu Aum Dusun Siding Desa Siding
dengan Kampung Gumbang;

-

Dusun Jagoi Babang Desa Jagoi (Kebun
PT. Biji) dengan Serikin Malaysia.

(c)

Kabupaten
dengan

Sanggau
Malaysia

berbatasan
Timur

terdiri

langsung
dari

2

kecamatan :
-

Kecamatan Entikong;

-

Kecamatan Sekayam.

Kabupaten Sanggau mempunyai 1 PLBN resmi
yaitu PLBN Entikong, namun demikian masih
terdapat 14 jalan illegal yang mudah dijangkau
menghubungkan antara Kabupaten Sanggau
dengan Malaysia Timur, yaitu:
-

Entikong …….
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-

Entikong dengan Tebedu;

-

Dusun Panga Desa Semanget dan Pamtas
dengan Kampung Kujang Sain Malaysia;

-

Dusun

Guntembawang

Desa

Suruh

Tembawang dan Pamtas TNI dengan Sabit
Malaysia;
-

Pala Pasang dan Pos Pamtas TNI dengan
Sadir – Malaysia;

-

Dusun

Mangkau

Desa

Pala

Pasang

Kecamatan Entikong dengan Tepoi;
-

Dusun Panga Bintawa Desa Semanget
dengan Kujang Saung;

-

Peripin dengan Pang Amu;

-

Bantan dengan Mapu;

-

Lubuk Tengah dengan Mongat;

-

Segumun dengan Mongkos;

-

Tapang Peluntan dengan Lubuk Nibung;

-

Sei Tekam dengan Lubuk Nibung;

-

Sei Beruang dengan Lubuk Nibung;

-

Dusun Guna Banir Desa Sui. Tekam
dengan Mongkos.

(d)

Kabupaten
dengan

Sintang

Malaysia

berbatasan
Timur

langsung

terdiri

dari

2

Kecamatan :
-

Kecamatan Ketungau Hulu;

-

Kecamatan Ketungau Tengah.

Kabupaten Sintang belum mempunyai PLBN
resmi, namun terdapat 11 jalan illegal yang
mudah dijangkau menghubungkan antara Kab.
Sintang dengan Malaysia Timur, yaitu :
-

Desa Jasa Kecamatan Ketungan Hulu;

-

Desa Sui Seria dengan Batu Negara;

-

Dusun Sei Enteli dengan Melikin;

-

Dusun Muakan dengan Jl. Aseng;
-

Desa ……

40

-

Desa Sui Kelik dengan Pasar Kuari;

-

Desa Nanga Bayan dengan Goa / Ran;

-

Desa Nanga Entoloi dengan Selepong
Negara;

-

Desa Semareh dengan Lachao Mungguk;

-

Desa Kelapan dengan Engkramut;

-

Dusun Nanga Gelombang dengan Batu
Lintang;

(e)

Dusun Wanabhakti dengan Batu Lintang.

Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung
dengan

Malaysia

Timur

terdiri

dari

7

Kecamatan. Dari 7 kecamatan terdapat 19 jalan
illegal

yang

menghubungkan

Kabupaten

Kapuas Hulu dengan Malaysia Timur, yaitu :
(a)

Kecamatan Badau terdapat 6 (enam) jalur
ilegal, yaitu :
-

Dusun

Berangan

I

Desa

Janting

dengan Lobok Antu Malaysia;
-

Dusun Seriang Hulu Desa Seriang
dengan Wong Panjang Lubok Antu
Malaysia;

-

Dusun

Mentari

dengan

Desa

Ensawang

Sebindang

Lubok

Antu

Malaysia;
-

Dusun Berangan II Desa Janting
dengan Kampung Panggang Lobok
Antu Malaysia;

-

Jalan Simpang Empat Jhon Desa
Badau dengan Kampung Panggang
Lubok Antu;

-

Dusun

Perumbang

dengan

Ensawang

Desa

Kekurak

Lubok

Antu

Malaysia.
(b)

Kecamatan ……
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(b)

Kecamatan Puring Kencana terdapat

6

(enam) jalur ilegal, yaitu:
-

Dusun Jaung Desa Langau dengan
Entikah Batu Lintang Malaysia;

-

Dusun Sungai Mawang Desa Sungai
Mawang

dengan

Temiang

Batu

Lintang Malaysia;
-

Dusun Kantuk Asam Desa Kantuk
Asam dengan Kampung Nangasan
Lubok Antu Malaysia;

-

Dusun Marakai Panjang Desa Marakai
dengan Engkeli Lintang Malaysia;

-

Dusun Sungai Antu Desa Sungai Antu
dengan

Kampung

Temiang

Batu

Lintang Malaysia;
-

Dusun Langau Desa Langau dengan
Entikah Batu Lintang Malaysia.

(c)

Kecamatan Empanang terdapat 1 (satu)
jalur ilegal, yaitu :

(d)

Dusun Upak Hulu Desa Kumang Jaya
dengan Nangasan Majuma Malaysia.

(e)

Kecamatan Embaloh Hulu, terdapat 1
(satu) jalur ilegal, yaitu:

(f)

Dusun Kelayam Desa Manua Sadap
dengan Batu Lintang Kapet Malaysia.

(g)

Kecamatan Batang Lupar terdiri dari 5
(lima) jalur ilegal, yaitu :
-

Dusun Kapar Desa Senunuk dengan
Nanga Sumpak Deluk Malaysia;

-

Dusun

Keladan

dengan

Nanga

Desa
Sumpak

Senunuk
Deluk

Malaysia;
- Dusun ……
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-

Dusun Guntul Desa Senunuk Kec.
Batang Lupar dengan Nanga Sumpak
Deluk Malaysia;

-

Dusun

Limbung

Desa

dengan

Nanga

Menyang

Setulang
Nanga

Jambu Malaysia;
-

Dusun Kelawik Desa Mensiau dengan
Nanga Punga Malaysia.

(h)

Kecamatan Putusibau Utara, terdiri dari 2
(dua) jalur, yaitu :
-

Dusun

Nanga

Potan

Desa

Tanjunglasa dengan Kapit Malaysia;
-

Dusun Nanga Hopat Long Leme Desa
Datah Diaan dengan Kapit Malaysia;

(i)

Kecamatan Putusibau Selatan;
Dusun Nanga Bungan Desa Bungan Jaya
dengan Long Singot Malaysia.

(3)

Perbatasan dan pulau terluar
Tidak terdapat pulau terluar, namun terdapat pulau
kecil berpenghuni dan tidak berpenghuni sebanyak
218 pulau kecil,

terdiri dari 161 pulau kecil

berpenghuni dan 57 pulau kecil tidak berpenghuni.
(4)

Isu-isu pokok yang terjadi di perbatasan Kalbar Indonesia dengan Serawak - Malaysia bisa menjadi
permasalahan nasional yang sewaktu-waktu dapat
merepotkan

baik

pemerintah

pusat

maupun

pemerintah daerah, diantara isu yang ada di
perbatasan dapat diidentifikasikan sebagai berikut :
(a)

Darat
-

Penyelundupan

barang-barang

/

kebutuhan bahan pokok dari Malaysia ke
Indonesia khususnya di perbatasan yang
berdekatan

dengan

kota-kota

antara

kedua negara RI dengan Malaysia karena
sulitnya ……
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sulitnya mendapat pasokan bahan pokok
dari daerahnya.
-

Ilegal logging, ilegal minning disepanjang
garis perbatasan yang dilakukan oleh
orang-orang Warga Negara Malaysia.

-

Tindak pidana lainnya yang dilakukan di
wilayah Malaysia yang berbatasan dengan
negara Indonesia yang dilakukan oleh
orang-orang warga negara Indonesia.

-

Pelintas batas

illegal dan TKI yang

mencari kerja yang masuk melalui jalan
pintas di wilayah perbatasan
-

Konflik antar negara karena perbatasan
darat tidak jelas (patok-patok yang sudah
hilang)

(b)

Laut
-

Penyelundupan kayu (illegal logging, BBM
dan barang-barang lainnya) dari Indonesia
ke negara Malaysia, kebanyakan kayu
yang diselundupkan merupakan jenis kayu
yang berkelas seperti ulin, kayu hitam,
merbau dll).

-

Illegal fishing, banyak kapal-kapal trowl
Malaysia yang mencari ikan sampai ke
perairan Indonesia biasa menggunakan
modus memasang bendera Indonesia jika
memasuki

perairan

Indonesia

untuk

mengelabuhi petugas keamanan.
-

TKI ilegal, dengan menggunakan speed
kecil/perahu jongkong mengangkut TKI
tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

-

Perompakan di laut terhadap kapal-kapal
Indonesia.

(c)

Kerawanan Tindak Pidana(c)
di Perbatasan
Kerawanan ……
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c.

-

Illegal logging

-

Illegal fishing

-

Illegal minning

-

Trafficking in person

-

People smuggling

-

Penyelundupan

-

Arm smuggling & handak

-

Terorisme

-

Sea piracy.

Analisis SWOT
Pelaksanaan tugas Polda Kalbar dipengaruhi oleh berbagai
faktor yang berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal
merupakan aspek kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor
eksternal

merupakan

aspek

peluang

dan

tantangan.

Aspek

kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan perlu untuk dilakukan
identifikasi dan analisa agar dapat ditemukan formula yang tepat
dalam menyusun kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas Polda
Kalbar.
1)

Kekuatan (Strenght)
a)

Polda sebagai Kesatuan Induk Penuh, Polres sebagai
Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai unsur
terdepan pelayanan di bidang keamanan dan ketertiban
kepada masyarakat. Hal ini untuk mewujudkan pelayanan
prima kepolisian kepada masyarakat melalui penggelaran
kekuatan dan lapis kemampuan,
tingkat provinsi

Polda Kalbar

mulai

sampai tingkat kecamatan dengan

struktur 1 Mapolda Polda Kalbar, 13 Polres/ta, 152 Polsek
(Polsek : 16 Urban, 118 Rural dan 21 Prarural), 3 Polsek
Kawasan dan 10 Polsubsektor;
b)

Kekuatan personel Polda Kalbar T.A. 2019, bahwa jumlah
pegawai negeri pada Polda Kalbar sebanyak 10.653
orang, yang terdiri dari :
(1) Anggota Polri 10.316 orang;

(1) Anggota ……
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(2) ASN Polri 337 orang;
c)

Dukungan Sarpras Polda Kalbar yang semakin meningkat
setiap

tahunnya

khususnya

pemenuhan

peralatan

operasional seperti; alat transportasi udara (helikopter),
transportasi laut (kapal dengan berbagai tipe) dan
transportasi

darat

(kendaraan bermotor

kendaraan

bermotor

taktis),

patroli

persenjataan,

dan
alat

penginderaan, teknologi informasi dan komunikasi dan
materiil atau suku cadang tergelar mulai dari Mapolda
Kalbar sampai dengan tingkat Polsek dan mendukung
sebagian besar kegiatan operasional Polri;
d)

Komitmen bersama (MoU) Polri (Polda Kalimantan Barat)
dengan Polis Diraja Malaysia Kontinjen Serawak dalam
rangka

merealisasikan

komitmen

bersama

dalam

pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan lintas
negara (Transnational Crime);
e)

Personel

Polda

Kalbar

telah

membuat

dan

menandatangani komitmen integritas dan zero tollerance
terhadap penyimpangan;
f)

Kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kalbar yang
terus

meningkat

yang

merupakan

cerminan

dari

kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut
serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas
Polri dilapangan;
g)

Reputasi / kepercayaan Polda Kalbar oleh pemerintah
daerah dan masyarakat dalam rangka penanganan kasus
yang menjadi atensi pemerintah dalam hal penanganan
Trafficking in person, Illegal Logging, Illegal Mining, Illegal
Trading,

Illegal

Fishing,

korupsi,

narkoba,

kasus

penyeludupan kendaraan bermotor, pelanggaran lintas
batas orang dan barang;

h)

Adanya .......
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h)

Adanya koordinasi dan kerjasama Polda Kalbar dengan
aparat

penegak

hukum

dan

masyarakat

dalam

menghadapi tantangan tugas Polri;
2)

Kelemahan (weakness)
a)

Terdapat 4 Polsek yang belum memiliki Mako, yaitu
Polsek

Muara Pawan

dan Benua Kayong (Polres

Ketapang) serta Polsek Teriak dan Lumar (Polres
Bengkayang);
b)

Terdapat 1 Kabupaten belum terbentuk Polres, yaitu Kab.
Kubu Raya, dan 22 Kecamatan belum terbentuk kesatuan
baik Polsek ataupun Polsubsektor yaitu Kec. Pontianak
Tenggara (Polresta Pontianak Kota), Sadaniang (Polres
Mempawah), Kec. Tangaran, Salatiga, Sebawi, Selakau
Timur (Polres Sambas), Kec. Sei Raya Kepulauan,
Lembah Bawang, Tujuh Belas (Polres Bengkayang), Kec.
Jelimpo, Banyuke Hulu, Sompak (Polres Landak), Kec.
Pinoh Utara, Pinoh Selatan, Belimbing Hulu, Tanah Pinoh
(Polres Melawi), Kec. Singkup, Air Upas, Hulu Sungai, Sei
Melayu

Rayak,

Pemahan,

Kep.

Karimata.

(Polres

Ketapang);
c)

Belum optimalnya pelaksanaan program Perpolisian
Masyarakat (Polmas) sehingga masih sangat diperlukan
peningkatan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi
dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri dilapangan;

d)

Panjangnya garis perbatasan wilayah Kalbar - Indonesia
dengan

Serawak

-

Malaysia

yaitu 966

Km

yang

memerlukan pengamanan dari Polri, namun Polda Kalbar
baru memiliki 5 Polsubsektor Perbatasan dan 4 Pos
Pelayanan Kepolisian Perbatasan;
e)

Tenaga pendidik yang tersertifikasi berjumlah 50 pers,
sehingga hasil didik di SPN Polda Kalbar yang diharapkan
oleh standar pendidikan dan kualifikasi belum memadai.
Hal

ini

dapat

permasalahan

dilihat

bila

organisasi

di

hadapkan

maupun

dengan

pemeliharaan
Kamtibmas ……
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Kamtibmas

dan

penegakan

hukum

yang

semakin

komplek, maka masih perlu untuk ditingkatkan dalam
pemenuhan kuantitas tenaga pendidik dan hasil didik yang
berkualitas;
f)

Personel Polda Kalbar memiliki kesempatan yang sangat
terbatas baik di fungsi operasional maupun pembinaan
untuk mendapatkan pengetahuan kepolisian maupun
ketrampilan di lapangan terutama dalam segi penguasaan
ketentuan

peraturan

dan

perundang-undangan,

penguasaan teknologi komunikasi berbasis teknologi
informasi dan bio kimia di bidang kriminalitas yang
modern. Hal ini dapat dilihat dalam menghadapi kualitas
dan kuantitas kejahatan yang semakin canggih serta
masih tingginya proses birokrasi dalam penyelesaian
perkara, personel Polri masih sangat terbatas kemampuan
dan pengetahuannya;
g)

Kultur budaya organisasi Polri termasuk di Polda Kalbar
belum

menunjukan

kemajuan

yang

optimal

yang

terindikasi dari masih terdapatnya anggota Polri yang
menyalahgunakan

wewenang

dalam

melaksanakan

tugasnya, meskipun persentasenya bila dibandingkan
dengan jumlah pegawai negeri pada Polri tidak signifikan
namun dengan adanya pemberitaan di media massa baik
cetak maupun elektronik menimbulkan keluhan dan
ketidakpuasan atas pelayanan Polri oleh masyarakat;
h)

Kualitas pelayanan Polda Kalbar kepada masyarakat
masih perlu ditingkatkan baik dari kuantitas pelayanan,
jenis pelayanan dan waktu pelayanan yang memerlukan
dukungan sarana dan prasarana yang memadahi dan
dukungan

teknologi

meminimalkan

potensi

informasi
KKN

sehingga

atau

mampu

penyalahgunaan

wewenang.
3)

Peluang ……
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3)

Peluang (opportunities)
a)

Kebijakan

Pemerintah Pusat yang memprioritaskan

pembangunan di wilayah perbatasan sedang berjalan;
b)

Kebijakan revolusi mental untuk mewujudkan good
government,

clean

governance,

anti

korupsi

dan

kepolisian

dan

pelayanan publik yang prima;
c)

Peningkatan

anggaran

operasional

tunjangan kinerja;
d)

Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Kalbar kepada
Polda Kalbar dalam rangka memberikan perlindungan,
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat Kalbar;

e)

Adanya kepercayaan masyarakat terhadap Polda Kalbar
dalam bentuk partisipasi aktif berupa saran dan masukan
serta informasi gangguan Kamtibmas melalui layanan
pesan singkat maupun secara langsung melalui nomor
handphone para pejabat utama Polda Kalbar dan para
Kasatwil;

f)

Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPR RI, DPRD, BPK,
Komnas

HAM

dan

LSM

yang

merupakan

bentuk

kepedulian masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai
evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;
g)

Adanya

atensi

pemerintah

pusat

tentang

prioritas

perencanaan pembangunan diwilayah perbatasan.
h)

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi Polri di Polda
Kalbar yang secara terus menerus berlanjut merupakan
upaya percepatan pencegahan korupsi melalui program
pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBK), hal ini memberikan peluang bagi Polri untuk
dapat

melanjutkan

Reformasi

Birokrasi

Polri

yang

mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya
aspek Kultural.
4)

Ancaman ……
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4)

Ancaman (Threat)
a)

Kejahatan lintas batas antar negara dan antar pulau yang
terjadi diwilayah hukum Polda Kalbar terutama rawan
terhadap kejahatan lintas negara (Transnational Crime)
meliputi :
(1)

pelanggaran lintas batas orang dan barang.

(2)

trafficking in person.

(3)

penyelundupan hasil hutan dan hasil perkebunan.

(4)

penyelundupan kendaraan.

(5)

illegal loging, illegal mining, illegal trading dan
illegal fishing;

(6)
b)

pengaruh budaya / adat istiadat.

Wilayah Kalimantan Barat yang memiliki pantai sepanjang
1.163 Km yang merupakan corong barat pertahanan
Indonesia bagian Barat serta laut yang demikian luas juga
menimbulkan

kerawanan

tersendiri,

karena

dapat

mengakibatkan terjadinya pencurian ikan dan hasil laut
lainnya, penyelundupan, imigran gelap dan rawan akses
peredaran gelap Narkoba;
c)

Potensi kerusuhan antar etnis, khususnya antara suku
Dayak, Melayu dan Madura yang masih mungkin terjadi
juga merupakan kerawanan yang perlu diwaspadai.
Demikian juga kontinjensi lainnya yang berkaitan dengan
unjuk rasa dari mahasiswa, LSM, buruh, kelompok islam
radikal memerlukan kesiapan dan kewaspadaan aparat
Kepolisian secara berlanjut;

d)

Sulitnya masyarakat perbatasan (Kalbar - Malaysia) untuk
mengakses informasi baik media cetak maupun elektronik
dari dalam negeri dan mudahnya masyarakat perbatasan
mengakses informasi dari luar (Malaysia) akan berdampak
negatif terhadap wawasan kebangsaan dan lunturnya
nilai-nilai nasionalisme kebangsaan, sehingga berpotensi
menimbulkan ancaman disintegrasi bangsa;
e)

Makin ……
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e)

Makin berkembangnya wilayah perbatasan yang ditandai
dengan diresmikannya PLBN Aruk di Kecamatan Sajingan
Besar Polres Sambas, PLBN Badau Polres Kapuas Hulu
dan akan direncanakan berikutnya Jagoi Babang Polres
Bengkayang dan Ketungau Hulu Polres Sintang, tidak
menutup kemungkinan dimanfaatkan jaringan teroris dan
narkoba sebagai jalur alternatif untuk masuk ke wilayah
Indonesia;

f)

Masih banyaknya pulau - pulau kecil yang berpenghuni
dan yang tidak berpenghuni belum dibangun Pos
Pelayanan Kepolisian sehingga rawan terjadinya tindak
kejahatan dan sengketa pulau dengan negara tetangga;

g)

Adanya perbedaan status sosial dan ekonomi yang
mencolok antara masyarakat Kalbar - Indonesia di
perbatasan

dengan

Serawak-Malaysia,

masyarakat

sehingga

negara

tetangga

memberikan

pengaruh

psikologis bagi masyarakat perbatasan yang akhirnya
timbul kecemburuan sosial dan mendorong masyarakat
perbatasan untuk melakukan kegiatan yang menyimpang
dan melanggar hukum;
h)

Masalah

perkebunan

kelapa

sawit

berpotensi

menimbulkan konflik, dikarenakan lahan perkebunan yang
digunakan sesuai izin yang dikeluarkan oleh pemerintah
masuk dalam wilayah hutan masyarakat / tanah adat dan
ketidakadilan dalam proses pembagian kebun plasma.

2.

Identifikasi Masalah
Berkembangnya

lingkungan

strategis

yang

berdampak

pada

meningkatnya potensi ancaman dan gangguan keamanan dalam bentuk
kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan merugikan
kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi serta makin
tingginya tuntutan masyarakat terhadap profesionalisme Polri, maka tugas
Polda Kalbar pada tahun 2020 diprediksi akan semakin berat, dengan
identifikasi masalah sebagai berikut :
a.

Kualitas ……
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a.

Kualitas pelayanan publik di Polda Kalbar masih perlu ditingkatkan
untuk menghindari terjadinya pungutan liar melalui sistem pelaporan
dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang modern;

b.

Pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan
Kamtibmas di Polda Kalbar masih perlu untuk ditingkatkan melalui
penguatan kemampuan deteksi aksi intelejen dan pemantapan
Polmas dalam rangka menghadapi dampak politik dari hasil
pelaksanaan secara serentak Pemilu Presiden/Wapres, DPD, DPR,
DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten pada tahun 2019, yang
berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara disemua aspek kehidupan masyarakat;

c.

Penegakkan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan
online, berita bohong (hoax), ujaran kebencian (hate speech)
pornografi anak dan pencurian data melalui akses ilegal perlu
ditingkatkan Polda Kalbar, mengingat semakin maraknya kasus
kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani
Polda Kalbar secara profesional, serta Polda Kalbar perlu untuk
mendorong terciptanya bentuk-bentuk produksi konten kreatif, narasi
perdamaian dan merawat ke-bhinekaan di media sosial;

d.

Pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi,
transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh
Polda Kalbar mengingat banyaknya kasus-kasus yang menjadi
perhatian publik perlu untuk ditangani

secara profesional dan

proporsional;
e.

Kesejahteraan aparatur Polda Kalbar dan pelayanan kepolisian
lainnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi Prioritas (Lokpri) masih
sangat terbatas sehingga memerlukan kajian dan usulan untuk
peningkatan tunjangan kinerja, pemenuhan rumah dinas, pelayanan
kesehatan dan keselamatan kerja secara bertahap;

f.

Penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan
mengefektifkan

kegiatan

Wasrik

dan

kerja

sama

dengan

pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polda Kalbar
yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
g. Pengembangan ……
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g.

Pengembangan

aparatur

Polda

Kalbar

yang

fokus

untuk

meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kompetensi masih belum
optimal sehingga masih perlu untuk ditingkatkan dengan peningkatan
kualitas dan kapasitas pendidikan dan latihan, rekrutmen dan
pembinaan karier yang bersih dari praktik kolusi, korupsi dan
nepotisme
h.

Terpenuhinya Sarpras Polda Kalbar dari tingkat Mapolda Kalbar dan
satuan kewilayahan khususnya di wilayah perbatasan NKRI di Lokasi
Prioritas (Lokpri) sesuai dengan kebutuhan minimal Almatsus dan
Alpalkam Polri masih perlu untuk ditingkatkan mengingat Sarpras
sangat diperlukan dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

II.

Tujuan dan Sasaran
1.

Visi dan Misi Polri
a.

Visi
Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib.

b.

Misi
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.

2.

Visi dan Misi Polda Kalbar
a.

Visi Polda Kalbar
Terwujudnya Kalimantan Barat yang Aman dan Tertib.

b.

Misi Polda Kalbar
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kalimantan Barat.

3.

Tujuan Jangka Menengah
a.

Nasional
Adapun tujuan jangka menengah dalam RPJMN 2020-2024 bidang
pertahanan dan keamanan yaitu “Mewujudkan Masyarakat Indonesia
yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur”.
b.

Polri ……
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b.

Polri
1)

Menjamin terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
di seluruh Wilayah NKRI;

2)

Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;

3)

Modernisasi Pelayanan Polri;

4)

Mewujudkan Polri yang Profesional;

5)

Menerapkan

Manajemen

Polri

yang

terintegrasi

dan

Terpercaya.
c.

Polda Kalbar
1)

Menjamin

terpeliharanya

Keamanan

dan

Ketertiban

Masyarakat di seluruh Wilayah Kalbar;
2)

Menegakkan Hukum secara Berkeadilan;

3)

Modernisasi Pelayanan Polda Kalbar;

4)

Mewujudkan Polda Kalbar yang Profesional;

5)

Menerapkan Manajemen Polda Kalbar yang terintegrasi dan
Terpercaya.

4.

Sasaran Prioritas
a.

Nasional
Prioritas Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020
adalah sebagai berikut:

b.

1)

Pembangunan Manusia;

2)

Penguatan Konektivitas;

3)

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi;

4)

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

5)

Stabilitas Keamanan Nasional.

Polri
Sasaran Prioritas Polri tahun 2020 yang terdapat pada surat
edaran Kapolri tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2020
adalah sebagi berikut:
1)

Pertama ……
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1)

Pertama: “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
yang Humanis dan Bermartabat”

2)

Kedua: “Pelayanan Publik Polri yang Prima Berbasis TIK”;

3)

Ketiga:

“Penegakan

Hukum

secara

Berkeadilan

dan

Terpercaya”;
4)

Keempat: “Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri yang
sesuai Standar”;

5)

Kelima: “Modernisasi Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri
secara Bertahap dari Tingkat Mabes Polri sampai dengan
Polsek”;

6)

Keenam: “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan
terpercaya”.

c.

Polda Kalbar
Berdasarkan Sasaran Prioritas Polri tahun 2020 sebagaimana
tercantum

dalam

surat

edaran

Kapolri

tentang

Pedoman

Perencanaan Kapolri tahun 2020, maka Polda Kalbar menetapkan
sasaran prioritas sebagi berikut:
1)

“Pemeliharaan

Pertama:

Keamanan

dan

Ketertiban

Masyarakat yang Humanis dan Bermartabat”
2)

Kedua: “Pelayanan Publik Polda Kalbar yang Prima Berbasis
TIK”;

3)

Ketiga:

“Penegakan

Hukum

secara

Berkeadilan

dan

Terpercaya”;
4)

Keempat: “Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda
Kalbar yang sesuai Standar”;

5)

Kelima: “Modernisasi Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri
secara Bertahap dari Polda sampai dengan Polsek”;

6)

Keenam: “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan
terpercaya”.

III.

Program ……
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III.

Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2020
1.

Program Prioritas Nasional
Program Prioritas nasional tahun 2020 dalam rangka Stabilitas
Keamanan Nasional adalah sebagai berikut:
1)

Keamanan dan ketertiban masyarakat dan keamanan Siber ;

2)

Pertahanan wilayah nasional;

3)

Kepastian hukum dan Reformasi birokrasi;

4)

Efektivitas diplomasi.
Dari program prioritas nasional tersebut di atas, Keamanan dan

ketertiban masyarakat dan keamanan Siber menjadi prioritas utama Polri,
sedangkan untuk prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung
dari kementerian/lembaga terkait.
2.

Arah Kebijakan dan Strategi Polri Tahun 2020
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri Tahun 2020,
maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

yang

Humanis dan Bermartabat”, yaitu:
1)

penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional
melalui

peningkatan

kemampuan

deteksi

aksi,

untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan :
-

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini,
peringatan dini dan cegah dini) fungsi Intelijen keamanan
Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi
intelijen

yang

memadai

guna

menurunkan

dan

mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan
gejolak sosial;
2)

pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan
gangguan Kamtibmas serta terorisme, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu
Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
b)

meningkatkan ……

56

b)

meningkatkan kemampuan penanganan separatisme,

c)

meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui
penguatan kegiatan fungsi Binmas;

d)

pemanfaatan

mantan-mantan

teroris

yang

sudah

pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat
yang berpaham radikal;
e)

penggalangan terhadap individu, kelompok, maupun
media social serta kerjasama dengan instansi terkait;

f)

identifikasi

terhadap

sosialisasi

terhadap

individu

atau

mantan

kelompok

narapidana

dan

dengan

keluarganya.
3)

meningkatan

peran

aktif

masyarakat

dalam

memelihara

keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

membangun

dan

memberdayakan

pengamanan

swakarsa;
b)

meningkatkan

kemampuan

Bhabinkamtibmas

dalam

mendampingi mantan pencandu Narkoba yang telah
direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa.
4)

mewujudkan Kamseltibcarlantas, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

5)

a)

melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;

b)

melaksanakan pembangunan pembangunan ISDC;

c)

melaksanakan pembangunan RTMC

terlaksananya pengamanan PON tahun 2020 di Papua, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

menyusun Rencana Pengamanan PON XX tahun 2020
agar berjalan lancar, aman dan tertib;

b)

menyusun rencana kebutuhan anggaran Pengamanan
PON XX tahun 2020.

6)

penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel
Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik sosial dan
menjalin ……
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menjalin sinergitas polisonal, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

menyiapkan personel Polri untuk mampu digerakkan
secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk rasa,
konfilk sosial dan lawan insurjensi;

b)

membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan
tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang berkadar berintensitas tinggi;

c)

membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan
para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif
guna mewujudkan situasi keamanan dalam negeri yang
kondusif.

7)

peningkatan kerja sama dalam/luar negeri, untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan kerjasama Kepolisian dengan Kepolisian
Malaysia dan Filipina;

b)

Inventarisasi

MOU

Stakeholder

lainnya

Polri

dengan

dalam

K/L,

rangka

Pemda

dan

memperbaharui

kerjasama yang habis masa berlakunya;
c)

peningkatan kerjasama dengan K/L guna mendukung
kerjasama Kepolisian Internasional;

d)

peningkatan kerjasama dengan organisasi internasional
guna mewujudkan keamanan dan ketertiban internasional;

e)

meningkatkan kerjasama Polri dalam kerangka kerjasama
bilateral

maupun

multilateral

dalam

pemeliharaan

keamanan dan ketertiban dunia;
f)

meningkatkan

diplomasi

kepolisian

dalam

forum

internasional guna mendukung perwudan Kamtibmas di
dalam negeri,
8)

penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di wilayah
perbatasan guna mendukung terlaksananya pengamanan laut,
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

patroli ……
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a)

patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan
sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan
perairan dan penegakkan hokum;

b)

patrol dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polri
dalam rangka pemantauan wilayah perairan.

b.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Pelayanan
Publik Polri yang Prima Berbasis TIK”, yaitu:
1)

pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang
berbasis TIK, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

pembangunan

dan

pengembangan

system

risk

management Polri;
b)

pembangunan dan pengembangan Command Center dan
Mobilo Command Center Polri;

c)

melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas
pelayanan publik yang berbasis TIK;

d)

pemenuhan

Almatsus

modern

berbasisi

TIK

guna

mendukung gelar operasi Korps Brimob Polri dalam
rangka pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan
insurjensi
2)

Peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta
meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

peningkatan pelayanan surat izin operasional BUJP
melalui pelayanan satu pintu di BKPM;

3)

b)

menyusun SOP untuk pelayanan PNBP fungsi Binmas;

c)

melaksanakan pelatihan revolusi mental;

d)

melaksanakan pembangunan Satpas Prototipe;

e)

melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online.

pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanis serta
berbasis TIK, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

meningkatkan ……
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a)

meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak
SPKT unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA);

b)

mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan
secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan
dalam rangka penanganan permpuan dan anak (PA) baik
sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

c)

mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan
dengan UPPA pada Bareskrim Polri, jajaran Polda, Polres
dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi
dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap
perempuan dan anak;

d)

membuat

media

edukasi/sosialisasi secara

interaktif

mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan
pelibatan ahli/konsultan;
e)

melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang
SPKT dan RPK;

f)

pengembangan SPKT berbasis TIK dengan menggunakan
sistem EMP.

4)

pengelolaan quick response kepolisian dengan menggunakan
standar yang kredibel dan akuntabel, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
-

meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan
tindak pidana.

c.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu :
1)

peningkatan

profesionalisme

dalam

penanganan

dan

penyelesaian tindak pidana, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

peningkatan koordinasi antar penyidik di wilayah perairan
Indonesia;

b)

melakukan

penyelidikan

yang

berhubungan

dengan

hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan
serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c)

mengintensifkan ……
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c)

mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan
prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme, dan
siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan
dan anak serta kelompok marjinal;

d)

peningkatan kemampuan pemeriksa forensic (Labfor dan
Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime
Scene Investigation);

e)

melanjutkan proses penguatan kelembagaan Direktorat
Tipidkor

Bareskrim

Polri

untuk

dibahas

di

tingkat

Kementerian;
f)

Peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran
gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional.

2)

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang
bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit,
pemerasan dan makelar kasus, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;

b)

peningkatan sertifikasinjumlah penyidik Polair Korpolairud
Baharkam Polri;

3)

Peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi
kriminal nasional, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan revisi Perkap tentang manajemen penyidikan;

b)

membangun

sistem

pengawasan

penyidik

secara

elektronik (e-penyidikan);
4)

peningkatan

penyelenggaraan

pusat

data

dan

informasi

kriminal nasional, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang dilakukan:
a)

mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi
kriminal antar satker internal Polri;

b)

mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar
penegak hukum;
c)

memperkuat ……
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c)

memperkuat pusat informasi criminal nasional yang
terintegrasi;

d)

mempermudah akses informasi terhadap SP2HP;

e)

peningkatan jumlah Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(SPPT) berbasis TI di 28 provinsi/Polda;

d.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri yang sesuai
Standar”, yaitu:
1)

peningkatan kualitas 8 standar pendidikan, untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
-

menyusun standar kompetensi lulusan sesuai jenis dan
jenjang pendidikan (Diktuk, Dikbangum dan Dikbangspes);

2)

penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan
struktur organisasi Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa
beban kerja dan HTCK pada Satfung Mabes Polri dan
Polda;

b)

melaksanakan

pengkajian

klasifikasi

kesatuan

kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja;
3)

pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan
karier sesuai kompetensi dan kebutuhan, untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

menyelenggarakan

rekrutmen

dan

seleksi

Dikbang

pegawai negeri Polri secara proaktif, bersih, transparan,
akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean
denga menggunakan aplikasi secara online;
b)

menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding)
dalam pembinaan karir personel secara merryt system;

c)

melaksanakan
Assessment

uji

kompetensi

Center

melalui

kegiatan

dalam seleksi Dikbangum dan

pembinaan karir personel;
d)

menyusun

bijak

Diklat

aparatur

sesuai

dinamika

pelaksaaan tugas menciptakan SDM Polri yang Promoter;
e)

melaksanakan ……
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e)

melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak
dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;

f)

menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi
sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel;

g)

pengembangan peralatan Assessment Center Polri dan
pengadaan peralatan e-mapping psikologi;

4)

penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi,
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan
a)

sertifikasi terhadap personel Polri sesuai dengan fungsi
Kepolisian;

b)

menyusun regulasi rumpun jabatan fungsional;

c)

melaksanakan mapping jabatan fungsional dari tingkat
Mabes sampai dengan Satker kewilayahan;

d)

menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara
terbuka;

5)

Peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-plannning,
e-budgeting dan e-procurement, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan :
a)

pengembangan aplikasi SMAP;

b)

pelaksanaan

pengadaan

barang

dan

jasa

melalui

e-procurement;
c)

penyusunan Blueprint Teknologi Informasi (Assessment,
inventarisasi dan standarisasi);

6)

pelaksanaan

Sistem

Manajemen

Kinerja

online,

untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan
a)

melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian
SMK online;

b)

meningkatan prosentase pengisian SMK online sebagai
dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel;

c)

pengembangan

peralatan

SIPP

untuk

mendukung

terlaksananya pengisian SMK online;

7)

peningkatan ……
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7)

peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi
aparatur Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan
a)

pembangunan dan peningakatan

fasilitas kesehatan

dalam rangka pelayanan kesehatan baik ditingkat pusat
maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan
secara paripurna kepada aparatur Polri dan masyarakat
umum;
b)

peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara
dengan standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS);

c)

peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta
keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polri;

e.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Modernisasi Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara
Bertahap dari Tingkat Mabes Polri sampai dengan Polsek”,
yaitu:
1)

pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri
yang modern, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pemenuhan

Almatsus

modern

berbasis

teknologi

informasi guna mendukung penggelaran operasional
Korps Brimob Polri dalam rangka pengamanan unjuk rasa,
konflik social dan lawan insurjensi;
b)

pemeneuhan Almatsus lidik sisik yang berbasis Teknologi
dan Komunikasi yang modern dalam rangka mendukung
pengungkapan kasus tindak pidana tingkat pusat sampai
dengan kewilayahan;

c)

mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan
secara online dengan mitra penyedia layanan rujukan
dalam rangka penanganan Permpuan dan Anak (PA) baik
sebagai korban maupun pelaku tindak pidana;

d)

mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan
dengan UPPA pada Bareskrim Polri, jajaran Polda, Polres
dan Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi
dalam ……
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dalam rangka penanganan dan perlindungan terhadap
Perempuan dan Anak;
e)

mewujudkan Pengelolaan Tahanan yang tidak melanggar
HAM dan inventarisasi barang bukti secara transparan
dan akuntabel;

f)

melakukan inventarisasi kondisi Alpalkam dan Almatsus
Polri;

g)

melakukan

pemetaan

terhadap

rencana

kebutuhan

Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
h)

pembuatan prototype peralatan Polri berbasis Teknologi
dan Inovasi Teknologi Kepolisian;

i)

sertifikasi dan standarisasi Alpalkam dan Almatsus Polri;

j)

pengadaan

Alpalkam

dan

Almatsus

Polri

dengan

menyesuaikan perkembangan teknologi dan tantangan
tugas Polri dimasa mendatang
2)

peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
(BUMNIS)

dan

Industri

Swasta

Nasional

(ISN)

dalam

pemenuhan Almatsus Polri penyelenggaraan penelitian dan
pengembangan Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

bekerjasama dengan
Nasional

(ISN)

BUMNIS

dalam

dan industri swasta

pembuatan

protype,

berikut

melakukan standarisasi dan sertifikasi Alpalkam dan
Almatsus Polri;
b) menentukan TKDN dalam setiap pelaksanaan pengadaan
Alpalkam dan Almatsus Polri;
c)

Inventarisasi Alpalkam dan Almatsus Polri yang dapat
dilaksanakan oleh BUMNIS dan ISN;

d)

melaksanakan pengadaan Alpalkam dan Almatsus Polri
oleh BUMNIS atau ISN;

3)

pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri serta
pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah
perbatasan, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan ……
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a)

melakukan

inventarisasi

kondisi

riil

atas

fasilitas

perkatoran dan rumah dinas di wilayah perbatasan;
b)

melakukan pemetaan skala prioritas terhadap rencana
pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di
wilayah perbatasan;

c)

menyusun Renbut Fasilitas perkantoran dan Rumdin di
wilayah perbatasan;

d)

melaksanakan pembangunan fasilitas perkantoran dan
Rumdim di wilayah perbatasan;

4)

evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan
Almatsus Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan

inventarisasi

kondisi

riil

Alpalkam

dan

Almatsus Polri;
b)

melakukan Anev terhadap pengadaan Alpalkam dan
Almatsus Polri;

c)

melakukan Anev terhadap katalogisasi Alpalkam dan
Almatsus Polri;

d)

menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus
Polri

5)

pengembangan Labfor di kewilayahan secara bertahap, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

peningkatan Pengembangan Pembangunan Laboratorium
Forensik beserta Rumah Dinas di tingkat Kewilayahan
dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak
pidana di bidang penegakan hukum;

b)

menyusun renbut Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di
Wilayah Perbatasan;

c)

melaksanakan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan
Rumdin di Wilayah Perbatasan secara selektif prioritas
dan berkelanjutan;

6)

pengembangan

Almatsus

SCI,

untuk

mewujudkan

arah

kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
-

Meningkatkan ……
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-

Meningkatkan sarana prasarana Lidik Sidik serta Bantek
yang memenuhi Standar Investigasi tindak pidana secara
ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);

7)

modernisasi

Sarpras

Binmas,

untuk

mewujudkan

arah

kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

menyusun standar pembangunan pos kamling modern;

b)

mengoptimalkan penggunaan Binmas online sistem yang
berkoneksi dengan online single submission dalam
penerbitan surat ijin opersional BUJP;

8)

pembangunan Sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber,
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

pengembangan

Almatsus

Siber

dalam

rangka

pengungkapan kasus tindak pidana;
b)

pembangunan Cyber Digital Lab pada Unit Siber di
Kewilayahan;

f.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi
dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan terpercaya”, yaitu:
1)

Penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya,
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

monitoring penanganan pengaduan masyarakat;

b)

penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat
secara online;

c)

percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang
berasal dari pengawas eksternal;

d)

memberikan

SP2HP

kepada

pembuat

pengaduan

masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat
kepada Polri di bidang penegakan hukum menjunjung
tinggi HAM kepada pelapor/korban dan tersangka;
e)

mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan
penyidik

dan

Wassidik

guna

mengontrol

proses

penyidikan agar berjalan dengan benar;
2)

Penguatan ……
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2)

Penguatan Saber pungli, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang
pelaksanaanya bekerjasama dengan KPK RI, Kompolnas
RI dan Ombudsman RI;

b)

pembangunan

sistem

pengumpulan,

pengolahan,

penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari
tingkat kewilayahan sampai dengan Mabes Polri;
c)

mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli
yang membajak program pemerintah;

3)

Pencegahan Korupsi di internal Polri, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017
tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang
usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun
2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota
Polri dan PNS Polri;

b)

penyusunan Perkadiv tentang hukuman bagi pejabat yang
tidak patuh untuk melaksanakan wajib lapor LHKPN

c)

peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat
terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan
Kepolisian;

4)

penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri
yang efektif dan efisien, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan
kewilayahan;

5)

b)

penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan;

c)

penguatan organisasi tingkat Polri dan kewilayahan;

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

finalisasi Road Map RBP gelombang IV tahun 2020-2024;

b)

penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
c)

pengukuran ……
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3.

c)

pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri;

d)

sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik;

e)

asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;

f)

sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik;

Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2020
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri pada tahun
2020, maka Polda Kalbar menetapkan arah kebijakan dan strategi
sebagai berikut:
a.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang
Humanis dan Bermartabat”, yaitu:
1)

penguatan peran Polda Kalbar dalam menjaga keamanan
daerah melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan :
-

meningkatkan kemampuan deteksi aksi (deteksi dini,
peringatan dini dan cegah dini) fungsi intelijen keamanan
Polri yang didukung personel, anggaran dan teknologi
intelijen

yang

memadai

guna

menurunkan

dan

mengeliminasi setiap potensi gangguan keamanan dan
gejolak sosial;
(giat3112,3114,3115,3116,3117/prog7/SP1/SS1/IKP1/Pro
m3);
2)

pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan
gangguan

Kamtibmas

serta

terorisme

di

Kalbar,

untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu
Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);

b)

meningkatkan ……
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b)

meningkatkan kemampuan penanganan separatisme,
radikalisme dan intolerasi melalui kegiatan preemtif dan
preventif;
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom3,8,11);

c)

meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui
penguatan kegiatan fungsi Binmas;
(giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);

d)

pemanfaatan

mantan-mantan

teroris

yang

sudah

Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat
yang berpaham radikal;
(giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);
e)

penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media
sosial serta kerjasama dengan instansi terkait;
(giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);

f)

identifikasi

terhadap

sosialisasi

terhadap

individu

atau

mantan

kelompok

narapidana

dan

dengan

keluarganya;
(giat5076/prog9/SP1/ SS1/IKP1/prom8);
3)

meningkatan peran aktif masyarakat Kalbar dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

membangun

dan

memberdayakan

pengamanan

swakarsa;
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
b)

meningkatkan

kemampuan

Bhabinkamtibmas

dalam

mendampingi mantan pecandu Narkoba yang telah
direhabilitasi dengan menggunakan program dana desa;
(giat5076/prog9/SP1/SS1/IKP1/prom8);
c)

mewujudkan

Kamseltibcarlantas

di

Kalbar,

untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan;
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7)
d)

melaksanakan sosialisasi budaya tertib Lalu Lintas;
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKU1/IKP1/prom7);
e)

melaksanakan ……
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e)

melaksanakan pengembangan Indonesian Safety Driving
Centre (ISDC);
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP2/prom7);

f)

melaksanakan usulan rencana pembangunan RTMC;
(giat3133/prog10/SP1/SS1/IKP2/prom7);

4)

penggelaran operasional dan back up kewilayahan personel
Polda Kalbar dalam rangka pengamanan unjuk rasa; konflik
sosial dan menjalin sinergitas polisonal, untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

menyiapkan personel Polda Kalbar untuk mampu di
gerakan secara cepat dalam rangka pengamanan unjuk
rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat3130,3148/prog10,12/SP1/SS1/IKP1/prom7);

b)

membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan
tahap awal penanggulangan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas
tinggi;
(giat3148/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);

c)

membangun sinergitas dengan satuan kewilayahan dan
para pemangku kepentingan (stakeholder) yang produktif
guna mewujudkan situasi keamanan Kalimantan Barat
yang kondusif;
(giat3148/prog12/SP1/SS1/IKP1/prom7);

5)

peningkatan kerja sama dalam/ luar negeri, untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan kerjasama Polda Kalbar dengan PDRM
Kontinjen Sarawak;
(giat3122/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);

b)

inventarisasi MoU Polda Kalbar dengan K/L, Pemda dan
Stakeholder

lainnya

dalam

rangka

memperbaharui

kerjasama yang berakhir masa berlakunya;
(giat3120/prog8/SP1/SS1/IKP1/prom7);
6)

penggelaran patroli kapal Polda Kalbar di wilayah perbatasan
guna mendukung terlaksananya pengamanan laut, untuk
mewujudkan ……
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mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
-

patroli kapal Polda Kalbar di seluruh wilayah perairan dan
sepanjang garis pantai Kalbar untuk melaksanakan
pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134/prog10/SP1/SS1/IKP1/prom7);

b.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas Pelayanan
Publik Polri yang Prima Berbasis TIK”, yaitu:
1)

pengembangan sarana prasarana pelayanan publik Polda
Kalbar yang berbasis TIK, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan inventarisasi kondisi riil sarana prasarana atas
pelayanan publik yang berbasis TIK di Polda Kalbar;
(giat5059/prog2/SP2/ SS5/IKP9;10/prom2);

b)

melakukan evaluasi atas sarana prasarana pelayanan
publik yang berbasis TIK di Polda Kalbar;
(giat5059/prog2/SP2/SS5/IKP9;10/prom2);

2)

Peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta
meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

peningkatan pelayanan surat ijin operasional Badan
Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) melalui pelayanan satu
pintu;
(giat5076/prog9/SP2/SS1/IKP1/prom8,11);

b)

memberikan masukan dalam rangka menyusun standar
operasional prosedur untuk pelayanan PNBP fungsi
Binmas;
(giat5076/prog9/SP2/SS1/IKP1/prom8);

c)

melaksanakan pelatihan revolusi mental;
(giat3100/prog5/SP2/SS5/IKP4;5/prom11);

d)

melaksanakan persiapan pembangunan Satpas Prototipe
di Polda Kalbar;
(giat3133/prog10/SP2/SS1/IKP1;2/prom2);
e)

melaksankan ……
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e)

melaksanakan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3133/prog10/SP2/ SS1/IKP1;2/prom2);

3)

pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK Polda Kalbar yang
humanis serta berbasis TIK, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai awak
SPKT, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA);
(giat3103;3096/prog5,6/SP2/SS4/IKP4,5/prom4);

b)

mengintegrasikan sarana komunikasi dan pendataan
dengan UPPA pada Ditreskrimum Polda, Polres dan
Polsek sebagai sarana informasi dan komunikasi dalam
rangka

penanganan

dan

perlindungan

terhadap

perempuan dan anak;
(giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
c)

membuat

media

edukasi/sosialisasi secara

interaktif

mengenai pelayanan perempuan dan anak dengan
pelibatan ahli/konsultan;
(giat3142/prog11/SP2/SS3/IKP3/prom9);
d)

melakukan inventarisasi dan evaluasi kondisi tata ruang
SPKT dan RPK;
(giat5059/prog2/SP2/SS5/IKP9/prom6);

4)

pengelolaan quick response kepolisian dengan menggunakan
standar yang kredibel dan akuntabel, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
-

meningkatkan jumlah pelayanan prima dalam pencegahan
tindak kejahatan;
(giat5051:5054/prog1/SP2/SS2/IKP2/prom2;6);

c.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Penegakan Hukum secara Berkeadilan dan Terpercaya”, yaitu :
1)

peningkatan

profesionalisme

dalam

penanganan

dan

penyelesaian tindak pidana, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

a)

peningkatan ……
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a)

peningkatan koordinasi antar penyidik di wilayah perairan
Kalbar;
(giat3134/prog10/SP3/SS1/IKP1/prom7);

b)

melakukan

penyelidikan

yang

berhubungan

dengan

hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan
serta penyidikan tindak pidana terorisme sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(giat3143/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);
c)

mengintensifkan pemberantasan 4 jenis kejahatan dengan
prioritas tindak pidana korupsi, Narkoba, terorisme dan
siber termasuk kejahatan kekerasan terhadap perempuan
dan anak serta kelompok marjinal;
(giat3140,3141,3142,3143,3144,3145,3146,5083/prog11/
SP3/SS3/IKP3/prom9);

d)

peningkatan kemampuan pemeriksa forensik (Labfor dan
Inafis) dalam pengolahan tempat kejadian perkara (Crime
Scene Investigation);
(giat3141/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);

e)

peningkatan pengungkapan terhadap jaringan peredaran
gelap Narkoba skala nasional, regional dan internasional
di Kalbar;
(giat3144/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);

2)

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang
bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit,
pemerasan dan makelar kasus, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat5051,5054/prog1,5,6/SP3/SS4/IKP4,5/prom4);

b)

peningkatan sertifikasi jumlah penyidik Polair Ditpolairud
Polda Kalbar;
(giat5051,5054/prog1,5,6/SP3/SS4/IKP4,5/prom4);

3)

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang
bebas ……

74

bebas dari pungutan liar, rekayasa perkara yang berbelit-belit,
pemerasan dan makelar kasus, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

memberi

masukan

tentang

revisi

Perkap

tentang

manajemen penyidikan;
(giat3137/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);
b)

melaksanakan dan meningkatkan sistem pengawasan
penyidikan secara elektronik (e-penyidikan);
(giat5086/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);

4)

peningkatan

penyelenggaraan

pusat

data

dan

informasi

kriminal nasional, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang dilakukan:
a)

mengintegrasikan pelayanan dan penyajian data informasi
kriminal antar Satker internal Polda Kalbar;
(giat5084/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);

b)

mengintegrasikan sistem data informasi kriminal antar
penegak hukum di Kalbar;
(giat5084/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);

c)

mempermudah akses informasi terhadap SP2HP;
(giat5084/prog11/SP3/SS3/IKP3/prom9);

d.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polri yang sesuai
Standar”, yaitu:
1)

penerapan 8 standar pendidikan di SPN Polda Kalbar, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
-

menyusun standar kompetensi lulusan sesuai jenis dan
jenjang

pendidikan

(Diktuk,

Dikbangum,

dan

Dikbangspes);
(giat3100/prog5/SP4/SS4/IKP1/prom1);
2)

penyusunan analisa beban kerja, SIK3 dan pengembangan
struktur organisasi Polda Kalbar, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan ……

75

a)

melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis analisa
beban kerja dan HTCK pada Satker Polda dan satuan
wilayah;
(giat5052/prog1/SP6/SS7/IKP11/prom6);

b)

melaksanakan

pengkajian

klasifikasi

kesatuan

kewilayahan berdasarkan beban kerja dan kinerja;
(giat5052/prog1/SP6/SS7/IKP11/prom6);
3)

pelaksanaan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan
karier

personel

Polda

Kalbar

sesuai

kompetensi

dan

kebutuhan, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

menyelenggarakan

rekrutmen

dan

seleksi

Dikbang

pegawai negeri pada Polda Kalbar secara proaktif, bersih,
transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear
and clean dengan menggunakan aplikasi secara online;
(giat3107/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom1);
b)

menyelenggarakan seleksi jabatan terbuka (open bidding)
dalam pembinaan karier personel secara merryt system;
(giat3107/prog6/SP4/SS4/IKP4/prom1);

c)

melaksanakan
Assessment

uji
Center

kompetensi

melalui

kegiatan

dalam seleksi Dikbangum dan

pembinaan karir personel;
(giat3108/prog4/SP4/SS4/IKP4/prom4);
d)

melaksanakan pemenuhan hak-hak personel secara layak
dan pelatihan kewirausahaan menjelang purna tugas;
(giat3105/prog4/SP4/SS4/IKP4/prom4);

e)

menyelenggarakan klasifikasi dan mapping psikologi
sebagai dasar spesialisasi dan kesejahteraan personel;
(giat3110/prog4/SP4/SS4/IKP4/prom4);

f)

pengembangan peralatan Assessment Center Polda
Kalbar dan pengadaan peralatan e-mapping psikologi;
(giat3108/prog4/SP4/SS4/IKP4/prom4);

4)

penyusunan ……
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4)

penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesi,
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan
a)

sertifikasi terhadap personel Polda Kalbar sesuai dengan
fungsi Kepolisian;
(giat3100/prog4/SP4/SS4/IKP4/prom4);

b)

memberi masukan dalam penyusunan regulasi rumpun
jabatan fungsional;
(giat3108/prog4/SP7/SS4/IKP4/prom4);

c)

melaksanakan mapping jabatan fungsional dari tingkat
Polda sampai dengan satuan kewilayahan;
(giat3108/prog4/SP7/SS4/IKP4/prom4);

d)

menyelenggarakan seleksi jabatan fungsional secara
terbuka;
(giat3108/prog4/SP7/SS4/IKP4/prom4);

5)

Peningkatan pelaksanaan e-government melalui e-planning,
e-budgeting dan e-procurement, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
-

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui eprocurement;
(giat5060/prog2/SP4/SS7/IKP12/prom6);

6)

implementasi pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja online,
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan
a)

melaksanakan update data SIPP sebagai dasar pengisian
SMK Online;
(giat3108/prog1,4/SP4/SS1/IKP4/prom1,4);

b)

meningkatkan prosentase pengisian SMK online sebagai
dasar seleksi Dikbang dan pembinaan karir personel;
(giat3108/prog1,4/SP4/SS1/IKP4/prom1,4);

7)

peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi
aparatur Polda Kalbar, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan
a)

pembangunan ……
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a)

pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan dalam
rangka pelayanan kesehatan baik di tingkat pusat maupun
wilayah untuk memberikan layanan kesehatan secara
paripurna kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat3072/prog1/SP4/SS4/IKP4/prom5);

b)

peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bahyangkara
Polda Kalbar dengan standar nasional akreditasi rumah
sakit (SNARS);
(giat3072/prog1/SP4/SS4/IKP4/prom5);

c)

peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta
keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kalbar;
(giat3072/prog1/SP4/SS4/IKP4/prom5);

e.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Modernisasi Teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri secara
Bertahap dari Tingkat Mabes Polri sampai dengan Polsek”,
yaitu:
1)

pengusulan pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan
Almatsus Polda Kalbar yang modern, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

mengusulkan pemenuhan Almatsus modern berbasis
teknologi

informasi

guna

mendukung

penggelaran

opersional Sat Brimob Polda Kalbar dalam rangka
pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan
insurjensi;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
b)

mengusulkan pemenuhan Almatsus lidik sidik yang
berbasis Teknologi dan Komunikasi yang modern dalam
rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana
tingkat Polda sampai dengan kewilayahan;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);

c)

mewujudkan Pengelolaan Tahanan yang tidak Melanggar
HAM dan Inventarisasi Barang Bukti Secara Transparan
dan Akuntabel;
giat ……
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(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
d)

melakukan

inventarisasi

kondisi

riil

Alpalkam

dan

Almatsus Polri di Polda Kalbar;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
e)

melakukan

pemetaan

terhadap

rencana

kebutuhan

Alpalkam dan Almatsus Polri di Polda Kalbar (Min dan
Maks);
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
2)

pengusulan pemenuhan rumah dinas aparatur Polri serta
pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah
perbatasan, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan

inventarisasi

kondisi

riil

atas

Fasilitas

Perkantoran dan Rumdin di Wilayah Perbatasan Kalbar;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
b)

melakukan pemetaan skala prioritas terhadap rencana
pembangunan Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di
Wilayah Perbatasan Kalbar;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);

c)

menyusun Renbut Fasilitas Perkantoran dan Rumdin di
Wilayah Perbatasan Kalbar;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);

d)

melaksanakan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan
Rumdin di Wilayah Perbatasan Kalbar secara selektif
prioritas dan berkelanjutan;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);

3)

evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpalkam dan
Almatsus Polda Polri, untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan

inventarisasi

kondisi

riil

Alpalkam

dan

Almatsus Polri di Polda Kalbar;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
b)

menyusun kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus
Polri di Polda Kalbar;
giat ……
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(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
4)

pengusulan pembangunan Laboratorium di kewilayahan secara
bertahap, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
-

menyiapkan

lahan

untuk

persiapan

rencana

pembangunan Laboratorium Forensik beserta rumah
dinas

di

Polda

Kalbar

dalam

rangka

mendukung

pengungkapan kasus tindak pidana di bidang penegakan
hukum;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
5)

pengembangan

Almatsus

SCI,

untuk

mewujudkan

arah

kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
-

Mengusulkan peningkatan sarana prasarana Lidik Sidik
serta Bantek yang memenuhi Standar Investigasi tindak
pidana secara ilmiah (Scientific Crime Investigation-SCI);
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);

6)

modernisasi

Sarpras

Binmas,

untuk

mewujudkan

arah

kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

memberi

masukan

dalam

penyusunan

standar

pembangunan pos kamling modern;
(giat5062/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);
b)

mengoptimalkan penggunaan Binmas online sistem yang
berkoneksi dengan online single submission dalam
penerbitan surat ijin opersional BUJP;
(giat3084/prog2/SP5/SS5/IKP4/prom4);

f.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas “Regulasi
dan Sistem Pengawasan yang Efektif dan terpercaya”, yaitu:
1)

Penanganan publik komplain di Polda Kalbar secara efektif dan
terpercaya, untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

monitoring penanganan pengaduan masyarakat;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);

b)

penerapan ……
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b)

penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat
secara online;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);

c)

percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang
berasal dari pengawas eksternal;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);

d)

memberikan

SP2HP

kepada

pembuat

pengaduan

masyarakat guna meminimlaisir komplain dari masyarakat
kepada Polda Kalbar di bidang penegakan hukum
menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan
tersangka;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
e)

mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan
penyidik

dan

Wassidik

guna

mengontrol

proses

penyidikan agar berjalan dengan benar;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);
2)

Penguatan Saber pungli di Polda Kalbar, untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pembangunan sistem pencegahan pungutan liar yang
pelaksanaanya bekerjasama dengan Pemda Kalbar,
perwakilan

BPKP

Provinsi

Kalbar

dan

perwakilan

Ombudsman RI di Kalbar;
(giat3091/prog3/SP6/SS7/IKP13/prom10);
b)

pembangunan

sistem

pengumpulan,

pengolahan,

penyajian data dan informasi tentang pungutan liar dari
tingkat satuan kewilayahan sampai dengan Polda;
(giat3091/prog3/SP6/SS7/IKP13/prom10);
c)

mengintensifkan Satgas Saber Pungli terhadap Pungli
yang membajak program pemerintah;
(giat3091/prog3/SP6/SS7/IKP13/prom10);

3)

Pencegahan

Korupsi

di

internal

Polda

Kalbar,

untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

pelaksanaan ……
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a)

pelaksanaan sosialisasi Perkap nomor 8 tahun 2017
tentang LHKPN, Perkap nomor 9 tahun 2017 tentang
usaha bagi anggota Polri dan Perkap nomor 10 tahun
2017 tentang kepemilikan barang mewah bagi anggota
Polri dan PNS Polri;
(giat3091/prog3/SP6/SS7/IKP13/prom 11);

b)

peningkatan layanan kontak pengaduan masyarakat
terkait adanya ketidakpuasan masyarakat atas layanan
Kepolisian;
(giat3091/prog3/SP6/SS9/IKP18/prom10);

4)

penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polda
Kalbar yang efektif dan efisien, untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pengkajian pembentukan dan perubahan tipe kesatuan
kewilayahan;
(giat5051/prog1/SP6/SS7/IKP2/prom6);

b)

penataan daerah hukum kesatuan kewilayahan;
(giat5051/prog1/SP6/SS7/IKP2/prom6);

c)

penguatan organisasi tingkat Polda Kalbar dan satuan
kewilayahan;
(giat5051/prog1/SP6/SS7/IKP2/prom6);

5)

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri di Polda Kalbar, untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

memberi masukan dalam rangka finalisasi Road Map RBP
gelombang IV tahun 2020-2024;
(giat5053/prog1/SP6/SS7/IKP15/prom1,4);

b)

penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
(giat5053/prog1/SP6/SS7/IKP15/prom15);

c)

pengukuran kinerja Polri dengan Indeks Tata Kelola Polri;
(giat5053/prog1/SP6/SS2, 7/IKP2,15/prom1,4);

d)

sosialisasi kebijakan forum komunikasi publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS7/IKP15/prom1);
e)

asistensi ……
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e)

asistensi dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS2, 7/IKP2,15/prom1,4);

f)

sosialisasi kompetisi inovasi pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS2, 7/IKP2, 15/prom1,4);

IV.

Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polda Kalbar T.A. 2020
1.

Program dan Kegiatan Polda Kalbar
a.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Polri.
1)

Tujuan:
Terwujudnya good governance dan clean government
melalui peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas; pembinaan
kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi
perencanaan kebijakan program dan anggaran dan integrasi
lintas sektor;

2)

b.

Kegiatan:
a)

pelayanan Administrasi Keuangan Polri (3068);

b)

penerangan Masyarakat (3070);

c)

penyelenggaraan Teknologi Informasi (3071);

d)

Pelayanan Kesehatan Polri (3072);

e)

dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (3073);

f)

penyusunan Kebijakan Strategi Polri (5051);

g)

reformasi Birokrasi Polri (5053);

h)

manajemen Anggaran (5054);

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri
1)

Tujuan:
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan
modernisasi sarana dan prasarana aparatur Polri guna
mendukung

pelaksanaan

tugas

fungsi

pembinaan

dan

operasional.
2)

Kegiatan:
a)

pengembangan Peralatan Polri (3084);

b)

dukungan Manajemen dan Teknis Sarpras (5059);
c)

pengembangan ……
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c)
c.

pengembangan Fasilitas Dan Konstruksi Polri (5062).

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri
1)

Tujuan:
Terwujudnya tata kelola Polri yang bersih dan akuntabel
serta berorientasi pada hasil melalui penerapan sistem
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate
sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

2)

Kegiatan:
a)

dukungan Manajemen dan Teknis Pengawasan Umum
dan Pemuliaan Profesi dan Pengamanan (3087);

d.

b)

pertanggungjawaban Profesi (3088);

c)

penyelenggaraan Pengamanan Internal Polri (3089);

d)

penegakan tata tertib dan disiplin Polri (3090);

e)

penyelenggaraan Pemeriksaan dan Pengawasan (3091);

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri
1)

Tujuan:
Terwujudnya

postur

SDM

Polri

yang

Profesional,

Bermoral, Modern dan Terpercaya guna meningkatkan value
organisasi;
Kegiatan:
-

dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan Diklat
Polri (3096);

e.

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri
1)

Tujuan:
Terwujudnya kompetensi dan kinerja yang optimal, baik
sebagai regulator, fasilitator maupun implementator melalui
infrastruktur

SDM

yang

berkualitas,

bermanfaat

dan

berkelanjutan guna mendukung produktivitas kerja, disiplin dan
tanggung jawab personel dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
2)

Kegiatan :
a)

dukungan Manajemen dan Teknis Pengembangan SDM
Polri (3103);
b)

penyelenggaraan ……
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b)

penyelenggaraan Administrasi Perawatan Pegawai Polri
(3105);

f.

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban
1)

Tujuan:
Terpeliharanya Kamtibmas dan terwujudnya Kamdagri
yang mantap guna mendukung pembangunan nasional.

2)

Kegiatan:
a)

dukungan Manajemen dan Teknis Strategi Keamanan dan
Ketertiban (3111);

b)

analisis Keamanan (3112);

c)

penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban
bidang Politik (3114);

d)

penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban
bidang Ekonomi (3115);

e)

penyelenggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban
bidang Sosial Budaya (3116);

f)

penyelanggaraan Strategi Keamanan dan Ketertiban
bidang Keamanan Negara (3117).

g.

Program Kerja sama Keamanan dan Ketertiban
1)

Tujuan:
Terwujudnya sinergitas polisional di bidang keamanan dan
penegakan hukum melalui kerjasama dalam negeri maupun
luar negeri.

2)

Kegiatan:
a)

kerja sama Keamanan dan Ketertiban dengan Pemda
serta stakeholder (3120);

b)
h.

kerja sama Keamanan dan Ketertiban Luar Negeri (3122).

Program Pemberdayaan Potensi keamanan
1)

Tujuan:
Meningkatnya
Kamtibmas

melalui

kebijakan

publik

Community

yang

Policing

berwawasan

dalam

rangka

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2)

Kegiatan …….
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2)

Kegiatan:
a)

dukungan Manajemen dan Teknis Potensi keamanan
(5075);

b)
i.

pembinaan Potensi Keamanan (5076).

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
1)

Tujuan:
Terpeliharanya

Kamtibmas

melalui

peningkatan

kemampuan manajemen operasional dan informasi kepolisian
serta integrasi lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan
tugas fungsi preemtif dan preventif.
2)

Kegiatan:
a)

dukungan

Manajemen

dan

Teknis

Pemeliharaan

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (3128);
b)

pembinaan pelayanan Fungsi Sabhara (3130);

c)

penyelenggaraan Pengamanan Objek Vital (3131);

d)

peningkatan Pelayanan Keamanan dan Keselamatan
Masyarakat di bidang Lantas (3133);

j.

e)

penyelenggaraan Kepolisian Perairan (3134);

f)

pengendalian Operasi Kepolisian (5080).

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
1)

Tujuan:
Terwujudnya stabilitas politik dan keamanan melalui
penegakan

hukum

yang

profesional,

proporsional,

dan

akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2)

Kegiatan:
a)

dukungan Manajemen dan Teknis Penyelidikan dan
Penyidikan Tindak Pidana (3137);

b)

penyelenggaraan Identifikasi Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana (3140);

c)

penyelenggaraan Laboratorium Forensik (3141);

d)

penindakan Tindak Pidana Umum (3142);

e)

penindakan Tindak Pidana Narkoba (3144);

f)

penindakan Tindak Pidana Ekonomi Khusus (3145);
g) penindakan ……
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g)

penindakan Tindak Pidana Korupsi (3146);

h)

pembinaan Operasional Penyelidikan dan Penyidikan
Tindak Pidana (5082);

k.

i)

penindakan Tindak Pidana Tertentu (5083);

j)

koordinasi dan Pengawasan PPNS (5085);

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri
Berkadar Tinggi
1)

Tujuan:
Terwujudnya keamanan dalam negeri yang mantap
melalui penanggulangan gangguan Kamtibmas dan potensi
konflik vertikal/horizontal khususnya yang berkadar tinggi.

2)

Kegiatan:
-

dukungan teknis Manajemen Penanggulangan Keamanan
dalam Negeri (3148);

l.

Program Pengembangan Hukum Kepolisian
1)

Tujuan:
Terbangunnya

landasan

hukum

yang

memayungi

pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayom
dan pelayan masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat serta menegakkan hukum;
2)

2.

Kegiatan:
a)

pemberian bantuan dan nasihat Hukum (3154);

b)

penyusunan dan penyuluhan Hukum (3155);

Pagu indikatif Polda Kalbar Tahun Anggaran 2020
Alokasi Pagu Indikatif Polda Kalbar Tahun Anggaran 2020 sebesar
Rp. 1.115.060.179.000,- (satu triliun seratus lima belas milyar enam puluh
juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian perprogram
sebagai berikut :
a.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis
lainnya Polri Rp. 553.922.387.000,- (lima ratus lima puluh tiga milyar
sembilan ratus dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu
rupiah);
b.

Program ……
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b.

Program

Peningkatan

sarana

dan

prasarana

aparatur

Polri

Rp.164.816.841.000,- (seratus enam puluh empat miliar delapan
ratus enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
c.

Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri
Rp. 11.970.625.000,- (sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta
enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

d.

Program pendidikan dan latihan aparatur Polri Rp. 9.196.576.000,(sembilan milyar seratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh
puluh enam ribu rupiah)

e.

Program

pemberdayaan

sumber

daya

manusia

Rp. 17.194.323.000,- (tujuh belas milyar seratus sembilan puluh
empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah)
f.

Program

pengembangan

strategi

keamanan

dan

ketertiban

Rp.40.252.933.000,- (empat puluh milyar dua ratus lima puluh dua
juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)
g.

Program kerja sama keamanan dan ketertiban Rp. 193.491.000,(seratus sembilan puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh satu
ribu rupiah)

h.

Program pemberdayaan potensi keamanan Rp.19.073.760.000,(sembilan belas milyar tujuh puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh
ribu rupiah)

i.

Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
Rp. 150.194.719.000,- (seratus lima puluh milyar seratus sembilan
puluh empat juta tujuh ratus Sembilan belas ribu rupiah)

j.

Program

penyelidikan

dan

penyidikan

tindak

pidana

Rp.

90.807.559.000,- (sembilan puluh milyar delapan ratus tujuh juta lima
ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)
k.

Program penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri
berkadar tinggi Rp. 54.862.205.000,- (lima puluh empat miliar
delapan ratus enam puluh dua juta dua ratus lima ribu rupiah)

l.

Program pengembangan hukum kepolisian Rp. 2.574.720.000,- (dua
miliar lima ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu
rupiah)
V.

Penutup ……
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V.

Penutup
Demikian Rencana Kerja Kepolisian Daerah Kalimantan Barat T.A. 2020
disusun sebagai bahan masukan dalam rangka menentukan program dan
kegiatan lebih lanjut.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal :

Juli

2019

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

Paraf :

Drs. DIDI HARYONO, S.H.,M.H.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

1. Konseptor/Kabagstrajemen : ...............
2. Kasubbagrenmin

: ...............

3. Karorena

: ...............

4. Kasetum

: ...............

5. Koorspripim

: ...............

6. Irwasda

: ...............

7. Wakapolda

: ...............

