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I.

Latar Belakang
1.

Kondisi Umum
Bangsa Indonesia terus berkembang dinamis, maka potensi dan
ancaman terhadap gangguan Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri)
masih terus akan mengikuti, bahkan kecenderungannya meningkat yang
akan mempengaruhi terhadap penyelenggaraan pembangunan nasional.
Kondisi keamanan dalam negeri Indonesia saat ini sangat dipengaruhi
oleh

keadaan

lingkungan

strategi

global

yang

penuh

dengan

ketidakpastian, kompleksitas dan ketidakaturan atau secara universal
dikenal dengan Istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Dan
Ambiguity).
Gangguan Kamdagri yang semula hanya berupa pelanggaran
hukum dan aksi-aksi kejahatan biasa atau kejahatan konvensional pada
perkembangan akhir-akhir ini dimensinya semakin berkembang dan
kompleks dengan adanya kejahatan luar biasa yang terorganisir (Extra
Ordinary

Organized

Crime)

dan

lintas negara.

Seiring

dengan

perkembangan pesat kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di Era Revolusi 4.0, keamanan dalam negeri juga kini menghadapi
ancaman berdimensi teknologi siber (Cyber Crime). Dalam interaksi
antar manusia dengan adanya teknologi digital menjadi lebih cepat,
massif dan lebih penetratif. Kondisi tersebut pada perkembangan akhirakhir ini membawa masyarakat pada situasi ketidakteraturan arus
informasi yang berimplikasi pada semakin membawa masyarakat
terjebak pada fenomena post truth dengan adanya penyebaran hoaks
dan ungkapan kebencian.
Ancaman keamanan berdimensi Teknologi dan Informasi saat ini
juga berkorelasi dengan ancaman berdimensi ideologi dan politik global
bersifat transnasional yang berpotensi mengganggu kondisi Keamanan
1
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Dalam Negeri antara lain penyebaran ideologi radikalisme dan pahampaham lainnya yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila.
Ditambah lagi saat ini dunia dan di Indonesia tengah berhadapan
dengan masalah Pandemi Covid-19 sejak Tahun 2020 yang telah
menyebar di 176 Negara, dengan korban yang sudah mencapai jutaan
orang meninggal dunia. Pandemi Covid-19 ini sangat berdampak pada
berbagai aspek kehidupan manusia khususnya pada aspek ekonomi,
yang menimbulkan bertambahnya angka kemiskinan dan semakin
tingginya kerawanan di lingkungan masyarakat.
Mengacu
nasional

kepada

dilakukan

Pembangunan

yang

RPJMN Tahun

dengan
tetap

2020-2024,

memperhatikan

7

pembangunan

(tujuh)

Agenda

dipertahankan dengan memperhatikan

Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2022. Hal ini untuk menjaga
kesinambungan
pengendalian

pembangunan
pembangunan

serta
dalam

mengoptimalkan
upaya

pencapaian

efektivitas
sasaran

pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional dalam RKP Tahun
2022 adalah: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan
yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk
mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (3) meningkatkan
sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental
dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk
ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup,
ketahanan bencana, dan perubahan iklim; (7) memperkuat stabilitas
Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.
Polresta Pontianak Kota sebagai bagian dari fungsi pemerintahan
yang bertanggung jawab dalam mewujudkan Keamanan Dalam Negeri
dengan menjaga dan memelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) khususnya di Kota Pontianak harus mampu bersikap
responsif terhadap berbagai perubahan yang terjadi melalui berbagai
strategi dan program pemolisian untuk mewujudkan keamanan di Kota
Pontianak demi terselenggaranya Pembangunan Daerah. Pelaksanaan
tugas Polri telah mencapai tingkat keberhasilan yang cukup signifikan
dengan ditandai banyaknya pengungkapan kasus-kasus yang menjadi
kondusifnya …..
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keamanan

pelayanan

dan

ketertiban

kepolisian

kepada

masyarakat. Keberhasilan yang dicapai oleh Polresta Pontianak Kota
tersebut merupakan kerja keras yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran
Polresta Pontianak Kota 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 Polresta Pontianak Kota dari
pemerintah/swasta/ masyarakat akan dijadikan tantangan bagi Polresta
Pontianak Kota dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan
kinerjanya guna mencapai keberhasilan yang lebih baik pada masa
mendatang.
Keberhasilan yang diraih Polresta Pontianak Kota diharapkan dapat
membuat Polresta Pontianak Kota semakin waspada dan meningkatkan
antisipasi terhadap berbagai tantangan di masa mendatang. Tantangan
tersebut berupa adanya harapan dan tuntutan dari masyarakat maupun
pemerintah kepada Polresta Pontianak Kota untuk dapat senantiasa
terus-menerus

secara

berkelanjutan

meningkatkan

kinerja

dan

pelayanan masyarakat di bidang kepolisian. Tantangan dan harapan
masyarakat serta pemerintah kepada Polri adalah: (1) Polri yang
profesional, mandiri, transparan, adil, humanis namun tegas, bermoral,
modern dan bebas dari KKN dalam memberikan pelayanan kepolisian;
(2) Menggelar kekuatan Polri hingga ke perbatasan 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.
Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia

(Polri)

pada

periode

kepemimpinan 2021-2024 telah menetapkan tagline “Transformasi
Menuju Polri Yang Presisi” (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi
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Berkeadilan) yang dikuti oleh seluruh Kepolisian jajaran termasuk
Polresta Pontianak Kota. Konsep ini merupakan fase lebih lanjut dari
kepemimpinan

Polri

sebelumnya

dengan

pendekatan

pemolisian

berorientasi masalah (Problem Oriented Policing). Dalam kepemimpinan
POLRI PRESISI, ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan
pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar
tingkat gangguan Kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan,
data, dan metode yang tepat sehingga dapat dicegah sedini mungkin.
Kata responsibilitas dan transparansi berkeadilan menyertai pendekatan
pemolisian prediktif yang ditekankan agar setiap insan Bhayangkara
mampu melaksanakan tugasnya secara cepat dan tepat, responsif,
humanis, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan.
Mengacu pada Rencana Polda Kalbar T.A. 2022, Polresta Pontianak
Kota telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Polresta Pontianak Kota
T.A 2022, merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan
yang disusun sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) Polresta Pontianak Kota Tahun 2020–2024. Selain
itu penyusunan Renja juga dilakukan dalam rangka memenuhi amanat
Undang-Undang
Perencanaan

(UU)

Nomor

Pembangunan

25

Tahun

Nasional

2004

(SPPN)

tentang
dan

Sistem

Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.
Rencana Kerja (Renja) Polresta Pontianak Kota T.A. 2022 memuat
arah

kebijakan

pembangunan

dan

secara

strategi

demi

terencana,

menjaga

sistematis

dan

kesinambungan
tanggap

perubahan. Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja)

akan

Polresta

Pontianak Kota T.A 2022 sejalan dengan Program Prioritas Kapolri
dalam Transformasi Menuju Polri Yang Presisi.
Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kota Pontianak
masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan
dalam penyusunan Renja Polresta Pontianak Kota Tahun 2022.
Perubahan tersebut

meliputi

perkembangan

lingkungan strategis

meliputi aspek kehidupan masyarakat di daerah Kalimantan Barat yang

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
5

NOMOR

: KEP/

TANGGAL :

27

/VIII/2021

28 AGUSTUS 2021

meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan
(Ipoleksosbudkam).
Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polresta Pontianak Kota
yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan
strategis
Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polresta Pontianak Kota
yang dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis
tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai
berikut:
a.

Perkembangan Lingkungan Polresta Pontianak Kota
1)

Geografi
a)

Luas Wilayah
Kota Pontianak terletak antara 00 02’ 24” Lintang Utara
dan 00 05’ 37” Lintang Selatan dan antara 109o 16’ 25”
Bujur Timur sampai dengan 109 º 23’ 01” Bujur Timur.
Berdasarkan letak geografis yang spesifik ini, Kota
Pontianak berada tepat dilalui oleh garis khatulistiwa,
sehingga menjadikan Kota Pontianak sebagai salah satu
daerah tropik dengan suhu udara cukup tinggi serta
diiringi kelembaban yang tinggi

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
6

NOMOR

: KEP/

TANGGAL :

27

/VIII/2021

28 AGUSTUS 2021

b) Luas Wilayah Kota Pontianak : 118, 31 Km² terdiri dari 6
(enam) Kecamatan adalah sebagai berikut :
-

Kecamatan Pontianak Utara

: 35 %

-

Kecamatan Ptk Barat

: 14 %

-

Kecamatan Potianak Selatan

: 14 %

-

Kecamatan Potianak Timur

:

-

Kecamatan Pontianak Kota

: 13%

-

Kecamatan Pontianak Tenggara

: 14 %

10%

c) Luas Daerah Kota pontianak 118, 31 Km² terdiri dari 6
(enam) Kecamatan adalah sebagai berikut :
-

Kecamatan Pontianak Utara

: 41,36

-

Kecamatan Ptk Barat

: 16,24

-

Kecamatan Potianak Selatan

: 16,52

- Kecamatan Potianak Timur

:

12
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-

Kecamatan Pontianak Kota

-

Kecamatan Pontianak Tenggara : 16,17

-

Batas-batas wilayah selengkapnya wilayah Kota

: 16,02

Pontianak adalah :
Wilayah

Kota

berbatasan

Pontianak
dengan

secara
wilayah

keseluruhan
Kabupaten

Mempawah dan Kabupaten Kubu Raya, yaitu:
Bagian Utara: Kecamatan Siantan Kabupaten
Mempawah
Bagian Selatan: Kecamatan Sungai Raya dan
Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya
Bagian

Barat:

Kecamatan

Kabupaten Kubu Raya

Sungai

Kakap
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Bagian Timur: Kecamatan Sungai Raya dan
Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu
Raya

Tabel 1.1 Batas-batas wilayah Kota Pontianak
Kabupaten/
Kota
Regency/
Municipality

Utara
North

(1)

(2)

Kota Pontianak

Timur
East
(3)

Kab.
Kubu Raya
MempawahKubu
Raya
Sumber : Provinsi Kalimantan Barat Dalam Angka Tahun 2020

2)

Selatan
South

Barat
West

(4)

(5)

Kubu Raya

Kota Pontianak

Demografi
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Pontianak
Tahun 2021, jumlah penduduk Kota Pontianak Tahun 2020
berjumlah sekitar 658.685 jiwa, terdiri dari 329.729 jiwa berjenis
kelamin laki-laki dan 328 956 jiwa adalah perempuan.
Tabel 1.3 Jumlah Penduduk Kota Pontianak
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Tabel 1.4 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Menurut Agama
Yang Dianut

Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai
dasar untuk merencanakan penyediaansarana dan prasarana
peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kota
Pontianak, yaitu Islam, Protestan, Katholik, Hindu, Budha, dan
lainnya. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Pontianak tahun 2020 penduduk Kota
Pontianak berjumlah 658.685 seperti dalam tabel 1.3 di atas.
Mayoritas penduduk Kota Pontianak beragama Islam (512.502
jiwa), penganut agama protestan (32.682 Jiwa), jumlah
penganut agama Katholik (40.076 jiwa), Hindu (345 jiwa),
Budha (83.535 Jiwa), Konghucu (2.456 Jiwa) dan Lainnya 2
jiwa.
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Sumber Daya Alam
a)

Pertanian
Tabel 1.6 Produksi Pertanian di Kota Pontianak

b)

Perkebunan
Tabel 1.7 Produksi Perkebunan di Kota Pontianak
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Idiologi
a)

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

b)

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;
5)

Politik
a)

agenda untuk perombakan daerah untuk menjadi lebih
baik dan beradab. Pada kenyataannya persoalan ekologi,
eksploitasi SDA, dan deforestasi, menjadi misi utama
penguasa

atas

nama

perbaikan

dan

keberlanjutan

ekonomi masyarakat, namun masih diwarnai politik dan
identitas yang sangat kental.
b)

Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga
masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan
aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan
sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh
negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga
mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela
negara.

c)

Politisasi permasalahan sosial yang dikaitkan dengan isu
SARA;

d)

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

Masih melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
yang sedang terjadi saat ini akibat adanya fluktuasi aksi
ambil untung (profit taking) yang dilakukan para spekulan
di bursa regional, sehingga kondisi ini akan sangat
memberatkan

sejumlah

pengusaha,

karena

akan

berpengaruh pada kenaikan harga sejumlah produk
pangan olahan dan produk impor lainnya.
b)

Melakukan pengawasan yang ketat penggunaan Dana
Desa guna menunjang pembangunan di daerah dan
menghindari penyimpangan penggunaannya;

c)

Mengantisipasi pelemahan rupiah juga dialami beberapa
kebijakan

Bank

Indonesia

(BI)

dalam

menunjang

penguatan kurs rupiah, hal ini disebabkan adanya
penyebaran Covid-19
7)

Sosial Budaya
a)

Kondisi sosial budaya Kota Pontianak saat ini pada
umumnya relatif baik terutama setelah berlalunya masa
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 Kota Pontianak dalam bidang
agama, terutama yang berkenaan dengan kesadaran
melaksanakan

ajaran

agama

dalam

kehidupan

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
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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 Kota Pontianak dalam
bidang

agama,

dengan

terutama

kesadaran

yang

berkenaan

melaksanakan

ajaran

agama dalam kehidupan masyarakat tampak
beragam dan mengalami peningkatan yang
bervariasi;
(b)

di Kota Pontianak agama yang diakui oleh
Pemerintah yaitu : Islam, Katholik, Protestan,
Hindu dan Budha.

(2)

Budaya / Kultur :
Pembangunan Kota Pontianak di bidang budaya
relatif mengalami peningkatan. Namun demikian
pembangunan

karakter atau

jatidiri

dan kultur

masyarakat Kota Pontianak 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.
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Kependudukan / Transmigrasi
Kota Pontianak merupakan ibu kota yang banyak
menerima warga transmigrasi umum khususnya dari
daerah

Pulau

Jawa

dan

tersebar

dibeberapa

kecamatan (Korban gempa, letusan gunung Merapi
dan

Tsunami

dari

Provinsi

Daerah

Istimewa

Yogyakarta).
(4)

Kesehatan
pembangunan sektor kesehatan masih dihadapkan
permasalahan kenaikan iuran BPJS, disparitas
status

kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja

dan kualitas pelayanan kesehatan yang minim,
perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola
hidup

bersih

dan

sehat.

Rendahnya

kondisi

kesehatan lingkungan, kurangnya pemerataan dan
keterjangkauan

layanan

kesehatan,

terbatasnya

tenaga kesehatan, tidak meratanya distribusi tenaga
kesehatan, rendahnya status kesehatan penduduk
miskin,

serta

kendala

ketersediaan

dan

keterjangkauan bahan baku obat, ketersediaan obat,
perbekalan farmasi dan alat kesehatan. Perilaku dan
pola hidup masyarakat pada umumnya belum peduli
terhadap masalah kesehatan, telah menyebabkan
berkembangnya berbagai wabah penyakit menular,
seperti: virus wabah Covid-19, demam berdarah
(DBD), TBC, flu burung (AI), HIV/ AIDS, muntaber,
diare, rabies, chikungunya, anthrax, stunting dan
lain-lain.
(5)

Kegiatan Masyarakat
Seiring dengan perkembangan perekonomian dan
pembangunan dan timbulnya berbagai masalah
pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat dan
khususnya

di

Kota

Pontianak,

sehingga

menimbulkan berbagai permasalahan yang menarik
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masyarakat

untuk

menyampaikan

pendapatnya di muka umum/unjuk rasa di gedunggedung pemerintahan baik dari masyarakat umum
maupun dari mahasiswa.
8)

Pertahanan dan Keamanan
a)

Kesatuan TNI / POLRI terdiri dari :
No.
1.
2.
3.

b)

Keterangan

Kesatuan

Jumlah

TNI-AD

Kodim

1

TNI AL
POLRI

Koramil
Lantamal
Polresta

6
1
1

Polsek

6

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 Kota
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 Kota
Pontianak.

e)

Beberapa kasus menonjol yang
meresahkan

masyarakat

dan

mempunyai dampak
memerlukan

khusus antara lain :
(1)

pembunuhan.

(2)

penganiayaan berat.

(3)

pencurian dengan pemberatan.

(4)

pencurian dengan kekerasan.

(5)

pencurian ranmor.

perhatian
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(6)

perkosaan.

(7)

pembakaran / kebakaran.

(8)

perjudian.

(9)

narkoba.

(10) penyelundupan.
(11) penggelapan.
(12) pemalsuan mata uang.

f)

Analisa dan evaluasi data gangguan Kamtibmas tahun
2019 - 2020, yaitu :

No

Jenis
Kejahatan

L

2019
S

%

L

2020
S

%

1
2
3

Konvensional
Transnasional
Terhadap
Kekayaan Negara

1735
3
146

1402
1
135

80.80%
33.33%
92.46%

1018
1
123

935
0
123

91,84
0
100

4

Kontinjensi
Jumlah

0
2470

0
1884

0
1538

0
1142

0
1058

0
9264

Pada tahun 2020 gangguan Kamtibmas mengalami
penurunan sebanyak 1412 kasus dibandingkan tahun
2018. Fakta ini merupakan indikator:
(1)

situasi Kamtibmas Kalbar semakin aman;

(2)

meningkatnya

rasa

aman

dalam

kehidupan

masyarakat;
(3)

strategi operasional Polresta Pontianak Kota 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 2020 mengalami
peningkatan sebesar 92.64% dibandingkan tahun 2018.
Fakta ini merupakan indikator :
(1)

kinerja fungsi penegakan hukum cukup maksimal;

(2)

masyarakat pencari keadilan sudah terlayani dengan
baik;
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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.

b.

Analisis SWOT
Pelaksanaan tugas Polresta Pontianak Kota 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 Polresta
Pontianak Kota.
1)

Kekuatan (Strenght)
a)

Polresta Pontianak Kota 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, Polresta Pontianak Kota dengan struktur 1
Polresta Pontianak Kota, 6 Polsek (Polsek : 5 Urban, 1
Rural.
b)

Kekuatan personel Polresta Pontianak Kota Tahun 2021,
sebanyak 900 orang, yang terdiri dari :

c)

(1)

Anggota Polri 872 orang;

(2)

ASN Polri 26 orang;

Dukungan Sarpras Polresta Pontianak Kota yang semakin
meningkat

setiap

tahunnya

khususnya

pemenuhan

peralatan operasional seperti; transportasi laut (Kapal C3
400 PK) dan transportasi darat (kendaraan bermotor
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patroli), persenjataan, teknologi informasi dan komunikasi
dan materiil atau suku cadang tergelar mulai dari
Mapolresta Pontianak Kota sampai dengan tingkat Polsek
dan mendukung sebagian besar

kegiatan operasional

Polri;
d)

Personel Polresta Pontianak Kota telah membuat dan
menandatangani komitmen integritas dan zero tollerance
terhadap penyimpangan;

e)

Kepercayaan masyarakat terhadap Polresta Pontianak
Kota yang terus meningkat yang merupakan cerminan dari
kesadaran masyarakat untuk peduli Kamtibmas dan turut
serta berpartisipasi dalam mendukung pelaksanaan tugas
Polri dilapangan;

f)

Reputasi / kepercayaan Polresta Pontianak Kota oleh
Pemerintah Kota Pontianak 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;
g)

Adanya koordinasi dan kerjasama Polresta Pontianak
Kota dengan aparat penegak hukum dan masyarakat
dalam menghadapi tantangan tugas Polri.

2)

Kelemahan (weakness)
a)

Terdapat 1 Kecamatan belum terbangun Polsek, yaitu
Polsek Pontianak Tenggara;

b)

Personel Polresta Pontianak Kota dari Jumlah DSP 1250
sedangkan Jumlah Rill 900 dengan jumlah kondisi -350
sehingga jumlah persentase 72 % dirasa masih belum
optimal dikaranakan wilayah hukum Polresta Pontianak
Kota terletak di Ibu Kota Provinsi;

c)

Belum optimalnya

pelaksanaan

program Perpolisian

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

Personel Polresta Pontianak Kota 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;
e)

Kultur budaya organisasi

Polri

termasuk di Polresta

Pontianak Kota 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;
f)

Kualitas pelayanan Polresta Pontianak Kota 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 informasi sehingga
mampu meminimalkan potensi KKN atau penyalahgunaan
wewenang.
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g)
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Adanya kebijakan refocusing berdampak pada tidak
terlaksananya beberapa kegiatan yang sudah terprogram
dalam Renstra dan Renja Satwil.

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
kepada

Polresta

Pontianak

Kota

Kota Pontianak
dalam

rangka

memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat Kota Pontianak;
e)

Adanya

kepercayaan

masyarakat

terhadap

Polresta

Pontianak Kota 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 Polresta
Pontianak Kota dan para Kapolsek;
f)

Makin aktifnya kontrol eksternal dari DPRD, BPK, Komnas
HAM dan LSM yang merupakan bentuk kepedulian
masyarakat terhadap Kinerja Polri dan sebagai evaluasi
terhadap pelaksanaan tugas Polri dilapangan;

g)

Pelaksanaan

program

Reformasi

Birokrasi

Polri

di

Polresta Pontianak Kota 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
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Polri

yang

mencakup

aspek

Struktural, Instrumental dan khususnya aspek Kultural.

4)

Ancaman (Threat)
a)

Kejahatan lintas batas antar pulau yang terjadi diwilayah
hukum Polresta Pontianak Kota 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.

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;

c)

Masih ada kecamatan Pontianak Tenggara yang belum
dibangun Polsek Pontianak Tenggara sehingga rawan
terjadinya tindak kejahatan;

d)

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.
e)

Penyebaran

pandemi

Covid-19

berdampak

pelaksanaan tugas Kepolisian yang kurang optimal.

pada
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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
Polresta Pontianak Kota pada tahun 2022 diprediksi akan semakin berat,
dengan identifikasi masalah sebagai berikut :
a.

Kualitas pelayanan publik di Polresta Pontianak Kota masih perlu
ditingkatkan untuk menghindari terjadinya punggutan liar melalui
sistem pelaporan dan pelayanan publik yang berbasis teknologi yang
modern;

b.

Personel Polresta Pontianak Kota jumlah persentase 72 % dari DSP
sehingga perlu adanya penambahan personel guna meningkatkan
keamanan dan pelayanan publik secara maksimal.

c.

Pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan
kamtibmas di Polresta Pontianak Kota

masih perlu untuk

ditingkatkan melalui penguatan kemampuan deteksi aksi intelijen dan
pemantapan Polmas.
d.

Penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber berupa penipuan
online, pornografi anak dan pencurian data melalui akses Ilegal perlu
ditingkatkan Polresta Pontianak Kota, mengingat semakin maraknya
kasus kejahatan siber yang menjadi perhatian publik perlu untuk
ditangani Polresta Pontianak Kota secara profesional, serta Polresta
Pontianak Kota perlu untuk mendorong terciptanya bentuk-bentuk
produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat kebhinekaan di media sosial;

e.

Pengungkapan kejahatan konvensional, Narkoba, terorisme, korupsi,
transnational crime dan tindak pidana lainnya perlu ditingkatkan oleh
Polresta Pontianak Kota mengingat banyaknya kasus-kasus yang
menjadi perhatian publik perlu untuk ditangani secara profesional;

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
23

NOMOR

: KEP/

TANGGAL :

f.

27

/VIII/2021

28 AGUSTUS 2021

Penguatan pengawasan internal masih perlu ditingkatkan dengan
mengefektifkan

kegiatan

Wasrik

dan

kerja

sama

dengan

pengawasan eksternal untuk mewujudkan pelayanan Polresta
Pontianak Kota yang bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
g.

Pengembangan aparatur Polresta Pontianak Kota 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 Polresta Pontianak Kota dari tingkat Polresta
dan Polsek sesuai dengan kebutuhan Almatsus dan Alpalkam Polri
masih perlu untuk ditingkatkan mengingat Sarpras sangat diperlukan
dalam melaksanakan tupoksi sehari-hari.

i.

Implementasi tatanan hidup baru (newnormal) dalam rangka
mengantisipasi pandemi Covid-19.
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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.

2.

Visi dan Misi Polresta Pontianak Kota
a.

Visi Polresta Pontianak Kota
“Terwujudnya Kota Pontianak Yang Aman dan Tertib”.

b.

Misi Polresta Pontianak Kota
Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat Kota Pontianak

3.

Tujuan Jangka Menengah
a.

Polda Kalbar
Adapun tema pembangunan Polda Kalbar adalah “Menjaga Stabilitas
Kamtibmas dalam rangka mendukung Pemulihan Ekonomi serta
melaksanakan Reformasi Struktural”.
1)

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
di seluruh wilayah Kalimantan Barat

b.

2)

menegakkan hukum secara berkeadilan;

3)

modernisasi pelayanan Polri;

4)

mewujudkan Polri yang profesional;

5)

menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

Polresta Pontianak Kota,
Adapun tema pembangunan Polresta Pontianak Kota adalah
“Menjaga Stabilitas Kamtibmas dalam rangka mendukung Pemulihan
Ekonomi serta melaksanakan Reformasi Struktural”.
1)

menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat
di seluruh wilayah Kota Pontianak;

2)

menegakkan hukum secara berkeadilan;

3)

modernisasi pelayanan Polri;

4)

mewujudkan Polri yang profesional;

5)

menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya.

25
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Sasaran Prioritas
a.

Polda Kalbar
Sasaran Prioritas Polda Kalbar tahun 2022 mengacu kepada
Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran tentang
Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2022 adalah sebagai berikut:
1.

pertama “Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa
aman di tengah masyarakat Kalimantan Barat”;

2.

kedua “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polda Kalbar”;

3.

ketiga “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik”;

4.

keempat “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan
SDM Polda Kalbar”;

5.

kelima “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri
yang modern”;

6.

keenam

“Penguatan

pengawasan

yang

efektif

guna

menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”.
b.

Polresta Pontianak Kota
Polresta Pontianak Kota
Sasaran Prioritas Polresta Pontianak Kota tahun 2022 mengacu
kepada Sasaran Prioritas Kapolri yang terdapat pada surat edaran
tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2022 adalah sebagai
berikut:
1.

pertama “Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa
aman di tengah masyarakat Kota Pontianak”;

2.

kedua “Mengoptimalkan Pelayanan Publik Polresta Pontianak
Kota”;

3.

ketiga “Penegakan Hukum yang Transparan Dalam Rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik”;

4.

keempat “Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan
SDM Polresta Pontianak Kota”;

5.

kelima “Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri
yang modern”;
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efektif

guna

menguatkan integritas dan tatakelola organisasi yang baik”.
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III. Program Prioritas Nasional dan Arah Kebijakan Polri Tahun 2022
1.

Program Prioritas Nasional
Program Prioritas nasional tahun 2021 dalam rangka Stabilitas
Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu keamanan adalah sebagai
berikut:
1)

konsolidasi demokrasi;

2)

optimalisasi kebijakan luar negeri;

3)

penegakan hukum nasional;

4)

reformasi kelembagaan birokrasi;

5)

menjaga stabilitas keamanan nasional.
Dari program prioritas nasional tersebut di atas, menjaga stabilitas

keamanan nasional menjadi prioritas utama Polri, sedangkan untuk
prioritas nasional lainnya, Polri merupakan pendukung atau supporting
dari Kementerian/Lembaga terkait.

2.

Arah Kebijakan dan Strategi Polda Kalbar Tahun 2022
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda Kalbar
Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polda Kalbar
sebagai berikut:
a.

arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di
tengah masyarakat”, 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:
a)

memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial,
tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 dan gangguan
Kamtibmas lainnya;
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(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1
/ PPK/ prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63,
64, 65, 130, 131);
b)

melakukan Lidik Pamgal dengan fokus pada potensi
terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan
Kamtibmas lainnya;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU
1/ PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi58, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 130,131);

c)

mengembangkan manajemen operasi Ditintelkam Polda
Kalbar;
(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/
SS1/IKU1/PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi60, 61,
62, 63, 64, 65, 130, 131);

2)

meningkatkan

pencegahan yang

proaktif terhadap

potensi

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

melanjutkan

penguatan

program

Polmas

dengan

penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,

giat12,

14,

renaksi 51, 55);
b)

meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang
kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
65);

c)

penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media
sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta
pemanfaatan

mantan-mantan

teroris

yang

sudah

Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat
yang memiliki paham radikal;

a)

melanjutkan…..
…..
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(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,

giat12,

15,

renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
d)

menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan
terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi
konflik sektarianisme yang berpotensi memunculkan
radikalisme dan terorisme;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
60, 61);

e)

patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal media
online dan media sosial yang sehat menjadi saluran
penyebaran propaganda kekompok teroris;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
63);

f)

meningkatkan pelibatan peran civil society dan tokoh
agama

garis keras yang

telah

mengikuti program

moderasi beragama dalam penanganan kasus terorisme;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
64);
g)

melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap
individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi
terhadap mantan narapidana terorisme dan keluarganya;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
65);

h)

menetralisir dan menekan isu berita negatif yang dapat
mengganggu stabilitas Kamtibmas serta membentuk
jaringan media informasi;
(giat3149, 3070/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog13, giat43,
renaksi151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);

i)

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada
masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat3155/ prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 13, 16,
renaksi44, 46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66);
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meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi
46);

k)

meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat
keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan;
(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi
48);

l)

meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat
Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,
renaksi50);

3)

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan
“pemolisian prediktif” serta dukungan Polri dalam penanganan
Covid-19;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a.

peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan
kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(Giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat21, renaksi
79, 80);

b.

peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan
kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat21, renaksi
79, 80);

c.

pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan
asistensi penguatan KBPPP;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi
46, 47);

d.

melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
(giat3133,4343/prog4,5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 6, giat
12, 23, renaksi49, 91).
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penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/
Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial
yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik
sosial;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
60, 64, 65, 68);

b)

mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam
deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14,
renaksi54, 55, 67);

5)

meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat jam
rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan
Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan;
a)

melaksanakan

pengaturan,

pengawalan

dan

patroli

Lantas;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi
49);
b)

meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas
saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat
dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27, 28,
renaksi49, 107, 112);

c)

meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat
Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan
dalam

rangka

mendukung

PEN

serta

peran

aktif

masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12, 27,
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renaksi49, 50, 107);

6)

meningkatkan peran aktif Polda Kalbar di wilayah rawan gempa
dan bencana untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

personel Brimob Polda Kalbar yang mampu digerakkan
dalam

menghadapi

ketanggapsegeraan

serta

membangun sinergisitas kemitraan dengan stakeholders
dalam

penanggulangan

bencana

keselamatan

dan

reintegrasi di wilayah rawan serta wabah;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,
renaksi74, 78);
b)

menyelenggarakan

pelayanan

bantuan

kegiatan

penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara,
Brimob dan bantuan satwa;
(giat3130,5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,
20, renaksi 74, 78);
c)

memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa dan
bencana oleh Bhabinkamtibmas guna memudahkan
identifikasi masyarakat saat dan pasca bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,
renaksi123);

d)

bersama

instansi

terkait

bekerja

sama

dalam

penanganan pelayanan kesehatan pada daerah rawan
pandemi, gempa dan bencana;
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,
giat32, renaksi31).
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terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun
2022;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat yang berkadar dan berintensitas tinggi sesuai
dengan

tindakan

kepolisian

yang

berlaku

serta

mengoptimalkan kekuatan Brimob Polda Kalbar yang
mampu digerakkan secara cepat dalam menghadapi
gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat saat
event nasional/ internasional berlangsung; (giat5079,
5080,5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat18,
renaksi73);
b)

melaksanakan
pengamanan

operasi

kepolisian

masyarakat

pada

dan

kegiatan

event

nasional/

internasional tahun 2022;
(giat5079,3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,
giat18,renaksi70,71, 73, 126);
c)

melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu
2024 di tahun 2022;
(giat3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8, giat12,
27, 28, renaksi49, 70, 107, 112);

8)

penggelaran operasional kewilayahan personel Polda Kalbar
dalam rangka pengamanan pembangunan ibu kota negara,
pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan menjalin sinergisitas
polisional serta gangguan kelompok kriminal bersenjata;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengoordinasikan kesiapan personel Polda Kalbar untuk
mampu

digerakkan

secara

cepat

pengamanan ibu kota negara baru;

dalam

rangka
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(giat5079, 5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPKprog9, giat30,
renaksi116);
b)

melaksanakan dan mengoordinasikan kontinjensi dengan
menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah yang rawan
konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat

5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog10,

giat17,

renaksi66, 128, 132);
c)

melaksanakan

sistem

rayonisasi

penanganan tahap awal
keamanan

dan

dalam

penanggulangan

rangka

gangguan

ketertiban masyarakat yang berkadar

dan berintensitas tinggi;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat17,
renaksi69);
d)

membangun sinergisitas dengan satuan kewilayahan dan
para pemangku kepentingan (stakeholder) yang aktif guna
mewujudkan

situasi

keamanan

dalam

negeri

yang

kondusif;
(giat5076,5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPK prog5, giat19,
20, renaksi74, 78);
e)

melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,
renaksi74, 78, 101, 103);

f)

tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek
tertentu;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,
renaksi50, 107, 114, 119, 121, 122, 124, 125);

g)

melaksanakan

kegiatan

pelayanan

pelacakan

dan

penangkalan;
(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,30,
giat…..
renaksi50, 120);
h)

memperkuat Binmas
peran Bhabinkamtibmas;

Noken

dengan

melibatkan
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(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/

PPKprog5,

giat14,

renaksi54, 55).
9)

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

melaksanakan kerja sama antara Polda Kalbar dan
Kementerian/Lembaga

dalam rangka

meningkatkan

sinergi polisional;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20,
renaksi78, 104,105, 110, 111, 147, 148, 158);
b)

meningkatkan kerja sama keamanan dan ketertiban
internasional di wilayah perbatasan;
(giat3122/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat22,
renaksi8, 134);

c)

meningkatkan

kerja

sama

dengan

BNPT

dalam

menjalankan program kontra radikalisme, kontra ideologi,
kontra propaganda dan moderasi beragama;
(giat3120,5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,

giat16,

Renaksi62);
10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polda Kalbar di
wilayah

perbatasan

guna

mendukung

terlaksananya

pengamanan laut;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

patroli kapal Polda Kalbar di seluruh wilayah perairan dan
sepanjang garis pantai untuk melaksanakan pengamanan
perairan dan penegakan hukum;
(giat3134,4342/prog4/ SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12,
renaksi48);

b)

patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat udara Polda
Kalbar dalam rangka pemantauan wilayah perairan;
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(giat3135/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,
renaksi46).
11) penguatan Polda Kalbar di bidang keamanan perbatasan dan
pulau berpenghuni; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

membangun

kemampuan

operasional

Brimob

Polda

Kalbar dalam penanggulangan gangguan keamanan dan
ketertiban masyarakat yang berkadar dan berintensitas
tinggi di wilayah perbatasan dan pulau berpenghuni serta
meningkatkan kegiatan patroli (pre-emtif, preventif dan
penegakan hukum) terhadap keluar masuknya orang dan
barang di wilayah PLBN, baik darat maupun laut;
(giat3130, 5087,3134/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 10,
giat12, 10, renaksi48, 50, 133);
b)

meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas,
Obvit/Obvitnas dalam rangka penguatan Polda Kalbar di
bidang keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni;
(giat3130,3131,3135/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat
12, renaksi 48, 50);

c)

meningkatkan pelacakan dan penangkalan di tempat
keramaian, rawan kejahatan dan daerah perbatasan
dalam

rangka

penguatan

Polda

Kalbar

di

bidang

keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni; (giat5081/
prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi46);
g.

arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polda Kalbar”,
yaitu:
1)

modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan
publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
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peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta
pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih
menjangkau

masyarakat

dan

pelayanan

identifikasi

sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3133,/prog4,

prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog4,

11,

giat9, 10,37,40, renaksi33,37,8,135,141,142,144);
b)

meningkatkan pengembangan registrasi dan identifikasi
dengan memberikan jaminan legitimasi atas kemampuan
pengemudi dan kendaraan bermotor;
(giat3133,/prog4,prog2/SP2/SS1/IKU1/PPKprog4,

11,

giat9, 10, 37, 40, renaksi33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);
c)

melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
(giat3133/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,

giat37,

38,

renaksi135, 136, 137, 139, 143);
2)

peningkatan profesionalisme Polda Kalbar dalam pelayanan
dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada
pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan
SKCK online;
(giat3100/prog5/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40,
renaksi141, 144);

b)

melakukan penilaian kepuasan layanan kedokteran

dan

kesehatan Polda Kalbar;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8,
renaksi31);
c)

mengoptimalkan operator (out sourching) untuk helpdesk
support aplikasi Binmas Online System (BOS);
(giat5076/prog4/SP2/SS4/IKP4/PPKprog5,giat14,
renaksi54, 55);
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meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan
intelkam

Polda

Kalbar

melalui

layanan

drivethru

perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di 34
Polda dan jajaran Polres;
(giat3084/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40,
renaksi141, 144).
3)

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

pembangunan ruang

RPK di

Polres

dan Polsek

sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat5062/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi39, 40);
b)

menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM
(giat5060/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi38).

4)

mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai
Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan

pengkajian

terhadap

aturan/SOP

pelayanan publik yang berbelit-belit;
(giat4340/prog1/SP2/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38,
renaksi138, 139);
b)

mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa dalam
pelacakan dan penangkalan serta pencarian korban;
(giat5081/prog4/SP2/SS1/IKU1/PPKprog9,giat32,
giat…..
renaksi123);

c)

meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa
sistem manajemen pengamanan objek vital nasional
dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi,
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asistensi, verifikasi) dan audit;
(giat3131/prog4/SP2/ SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12,
27, renaksi50, 107);
d)

mengelola kegiatan respons time di Samapta Polda
Kalbar dan kewilayahan;
(giat3130/prog4/SP2/SS1/ IKU1/ PPKprog5, 9, giat12,
30, renaksi48, 117).

h.

Arah

kebijakan

“Penegakan

dalam

Hukum

rangka
yang

mencapai
Transparan

sasaran

prioritas

Dalam

Rangka

Meningkatkan Kepercayaan Publik”, yaitu:
1)

peningkatan

profesionalisme

dalam

penanganan

dan

penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan
masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

meningkatkan koordinasi keamanan laut antar penyidik di
wilayah perairan Kalbar;
(giat4342/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi84);

b)

melakukan

penyelidikan

yang

berhubungan

dengan

hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan
serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan
penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(giat3143/prog5/SP3/ SS2/IKU2/PPKprog5,6, giat16, 23,
renaksi60, 61,94,95);
c)

meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan
dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan
asset recovery), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH
serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak;
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(giat3140, 3141, 3142, 3143,

3144,3145,3146,3151,

5083, prog5/SP3/SS2/IKU2/ PPKprog6, giat23, renaksi85,
86, 87, 88, 94,95, 98, 106);
d)

meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan
ekonomi

di

bidang

pangan,

pertanahan,

energi,

investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat3145/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi86, 109);
e)

melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative
Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum
namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi84);

f)

penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime)
yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(giat3151/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi
88);

g)

meningkatkan

penindakan

hukum

terbatas/Tipiring;

(giat3130/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi
92, 93, 102);
h)

mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya
yang

menjadi

perhatian

publik

serta

memberikan

kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang
berlarut-larut serta transaksional;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi89, 90, 108);
i)

memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan
TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi96);

2)

melaksanakan
kompetensi;

sertifikasi penyidik

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

melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polda Kalbar;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6, giat23, renaksi
93);

b)

meningkatkan kemampuan pemeriksa Labfor dan Inafis
dalam olah TKP;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6,giat23,
renaksi93, 96).

3)

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang
memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

memberikan

SP2HP2

masyarakat guna

kepada

meminimalisir

pembuat

pengaduan

komplain

dari

masyarakat kepada Polri di bidang penegakan hukum
menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan
tersangka;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16,giat51,
renaksi176, 177);
b)

mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan
penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses
penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47,
renaksi162, 163);

c)

mengoptimalkan

Elektronik Manajemen Penyidikan (E-

MP) sebagai sarana pengawasan dan transparansi;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi
giat…..
97).
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peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal
nasional.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengintegrasikan

database

kriminalitas dari

seluruh

Satker di lingkungan Polda Kalbar dan institusi penegak
hukum lainnya;
(giat5082/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi100);
b)

standardisasi data kriminal nasional (melalui Integrated
Smart Criminal Information System);
(giat5082/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi99).

i. Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM Polda
Kalbar”, yaitu:
1)

peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan 30%
teori pada seluruh pendidikan baik Diktuk, Dikbang dan
Dikbangum;
(giat5070/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4,
renaksi13, 14)

b)

pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan
Negosiator yang Worldclass Standar;
(giat3100/prog3/SP1/SS1/IKU2/PPKprog3,giat4,
Renaksi14);

c)

pelatihan penanganan konflik secara humanis bagi
anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang Worldclass
Standar;

c)

pelatihan…..
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(giat3100,5076,3130,5087/prog3,4/SP4/SS3/IKP2/PPK
prog3, giat4, renaksi14, 16, 76);
d)

peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polda Kalbar,
kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik yang
Worldclass Standar;
(giat3100, 3151, 3141/prog3, 5/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,
giat4, renaksi14);

e)

sertifikasi

profesi

anggota

Polda

Kalbar

serta

meningkatkan sertifikasi jumlah penyidik Polairud dan
Ditlantas;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog6,giat23,
renaksi93, 153);
f)

desentralisasi Pendidikan Pengembangan

Spesialisasi

untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen dan Sabhara ke SPN
Polda;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,
renaksi13, 76, 157);
g)

pelatihan manajemen operasional Polsek yang Worldclass
Standar;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat4,
renaksi14, 75);

2)

mengoptimalkan penggunaan aplikasi analisis beban kerja,
SK3 danpengembangan struktur organisasi Polda Kalbar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di setiap Satker;
(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6,
7);

b)

pengembangan struktur organisasi Polda Kalbar pada
tingkat Satuan Kewilayahan dengan mengoptimalkan
penggunaan aplikasi SIK3;
b)

pengembangan…..
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(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog1,giat1,2,
renaksi2, 3, 4);
c)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan

Personel

(DSP)

di

setiap

Satker

guna

pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian
kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang
operasional;
(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6,
7);
d)

menyusun manajemen talenta persiapan kader unggul
yang dapat berkompetitif;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5,
renaksi18, 19);

e)

menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih dan bebas
dari praktik KKN;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,
renaksi21, 27).

3)

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

melaksanakan rekrutmen anggota Polda Kalbar secara
proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action,
Talent Scouting dan Reward);
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8,
9, 10, 12);

b)

melaksanakan rencana seleksi Diktuk yang terdiri dari:
Tamtama, Bintara, SIPSS, dan AKPOL. Sedangkan
seleksi untuk Dikbang terdiri dari PAG, SIP, Sespimma,
Sespimmen, Diklat Pim Tk II, Diklat Pim Tk III dan Diklat
Pim Tk.IV sedangkan untuk Dikbangspes, Pelatihan dan
Diklat…..
PTIK;
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(giat3096,3097,3098,3099,3100,5071,5072/prog3/SP4/
SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,5, renaksi11, 17, 21, 22);
c)

melaksanakan seleksi Dikbang dengan menggunakan
penilaian

13

komponen

serta

membangun

sistem

penilaian kompetensi personel Polda Kalbar secara
objektif;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,
renaksi11);
d)

melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional
guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi
teladan, melayani dan transformatif;
(giat3104/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,
renaksi21);

e)

meningkatkan

kemampuan

Bhabinkamtibmas

dan

pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial
secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang
Kamtibmas;
(giat3100, 5076/prog3, 4/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3, giat4,
renaksi16).
4)

perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan perintisan kerja sama pendidikan Dagri
dan Lugri;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,
renaksi24);

b)

mengirimkan data implementasi kerma dengan
perguruan tinggi di Polda Kalbar berupa pertukaran
tenaga pengajar, tenaga ahli, narasumber dan joint
research;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,
renaksi24, 25);
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kerja sama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi
COBIT dan ITIL;
(giat3100/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat6,
renaksi25);

d)

menyelenggarakan

penerimaan

dan

seleksi

pegawai negeri pada Polri secara proaktif, bersih,
transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear
and clean dengan menggunakan Computer Asisted Test
(CAT) pada tingkat Polda;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,
renaksi8,
9).
5)

peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui eplanning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung
kesejahteraan anggota Polda Kalbar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengembangkan

sarana

perkembangan informasi
maupun software

dan

prasarana

teknologi,

baik

sesuai

hardware

untuk mendukung aplikasi e-planning

dan e-budgeting;
(giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi33, 34);
b)

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polda Kalbar
melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku;
(giat4341/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog5,giat14,
renaksi54, 55);

c)

melaksanakan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan
barang/jasa pemerintah;
(giat3100, 4341/prog1,2/ SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,
renaksi13, 14);
e)

peningkatan…..
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peningkatan kemampuan kedokteran dan kesehatan serta
keterampilan bagi personel jajaran Dokkes Polda Kalbar
termasuk penanganan pasien Covid-19;
(giat3072,/prog1,

3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,

giat4,

renaksi11, 14).
6)

pelaksanaan Sistem Manajemen Karir

berbasis kinerja serta

berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta
meningkatkan “sistem reward and punishment”;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5,
renaksi23);

b)

membangun sistem penilaian kompetensi Polda Kalbar
yang

komprehensif

melingkupi

perencanaan,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna mendukung
“program manajemen talenta”;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPK

prog3,

giat5,

renaksi22);
c)

mengintegrasikan

Sistem Manajemen

Kinerja

online

dengan SIPP;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5,
renaksi18);
d)

memperbanyak jumlah asesor sertifikasi kompetensi
bidang Satpam dan Polsus;
(giat3100, 5076/prog1, 3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,
renaksi13).

7)

peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan
keselamatan kerja bagi aparatur Polda Kalbar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
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melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan
BPJS dan Asuransi Jamkestama;
(giat3072/prog1/SP4/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8,
renaksi31);

b)

melaksanakan

pelayanan

secara

proaktif

dalam

pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada Polda
Kalbar yang gugur/tewas dalam tugas;
(giat3072, 3105/prog1, 3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8,
renaksi30, 32);
c)

melaksanakan

pelayanan

administrasi

pegawai

pada Polda Kalbar berkaitan dengan Asabri;
(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8,
renaksi29);
d)

peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan
dan penanganan pandemi Covid-19, baik di tingkat pusat
maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan
yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat5062,3072,5052/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,
giat8, renaksi 30,31);

e)

peningkatan standar akreditasi rumah sakit Bhayangkara
melalui

Standar

Nasional

Akreditasi

Rumah

Sakit

(SNARS);
(giat5052, 3072/prog1/SP4/SS3/IKP1/PPK prog4, giat10,
renaksi38, 39).

i. Arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polda Kalbar
yang modern”, yaitu:
1)

pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polda Kalbar
yang modern guna mendukung peningkatan kualitas pelayanan
kepada masyarakat;
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai
dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat5062, 3071/prog1,2/ SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9,
10, renaksi 34, 39, 40);

b)

pemenuhan Almatsus Polda Kalbar yang modern berbasis
teknologi

informasi

guna

mendukung

penggelaran

operasional dalam rangka penanganan penyelidikan,
pengindraan, ungkap kasus, pengamanan unjuk rasa,
konflik

sosial,

lawan

insurjensi

dan

pemeliharaan

keamanan;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 11, giat9, 10,
37, 40, renaksi34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
c)

pemenuhan

peralatan

dan

materiil

registrasi

dan

identifikasi Fungsi Lalu Lintas yang berbasis teknologi
serta melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3084,3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog11,
giat40, renaksi141);
d)

melaksanakan Pembangunan Indonesia Safety Driving
Center (ISDC);
(giat5062, 3133/prog2, 4/SP5/SS4/IKP4/ PPKprog4, 12,
giat10, 41, renaksi 38, 145);

e)

melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
(giat5062,

3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,

12,

giat10, 41, renaksi38, 145);
f)

pemasangan ETLE guna menegakkan hukum secara
transparan di jalan raya;
(giat3133/prog2,

4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog6,

giat23,

renaksi91);
g)

pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka
pelayanan kesehatan, Polda Kalbar dan jajaran untuk
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kesehatan

yang prima

dalam

penanganan pandemi Covid-19;
(giat5062/prog2/ SP5/SS4/IKP4/PPKprog3, giat8, renaksi
30, 31, 118);
h)

pemenuhan Almatsus Polda Kalbar yang modern berbasis
teknologi

informasi

operasional

dalam

guna

mendukung

rangka

penggelaran

penanganan

PPA,

penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan
unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi37);
i)

melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK online;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40,
renaksi141);

j)

pembuatan prototype peralatan Polda Kalbar berbasis
teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4//PPKprog4,giat10,
renaksi39);

k)

mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari tingkat
Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta jaringan Palapa
Ring dari Kemenkominfo RI untuk koneksi Polda-Mabes;
(giat3071/prog1/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi34);

l)

membangun

sistem

komunikasi

perbatasan

dan

Pulau Terluar;
(giat3084, 5055/prog1/SP5/SS4/IKP4/PPK prog4, giat9,
renaksi34);
m)

pengembangan 110;
(giat3084, 5055/prog2/SP5/SS4/ IKP4/PPKprog4, giat9,
renaksi36);
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mengoptimalkan Binmas online sistem yang berkoneksi
dengan online single submission dalam penerbitan surat
izin operasional BUJP;
(giat3084, 3071/prog2/SP5/SS4/ IKP4/PPKprog5, giat14,
renaksi54);

o)

melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan
Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat5060,5051/prog4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi37, 38);

p)

pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir
sesuai dengan karakteristik wilayah.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi37.

2)

pemenuhan

rumah

dinas

pegawai

Polda

Kalbar

serta

pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di wilayah
perbatasan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun
bagi personel Polri;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,
renaksi29);

b)

melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan
kesehatan

lainnya

yang

dekat

dengan

kediaman/

lingkungan Mako;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,
renaksi31);
c)

melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran dan
Rumdin di wilayah perbatasan secara selektif prioritas dan
berkelanjutan.
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 5, giat10, 12,
renaksi38, 48).
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Labfor

di kewilayahan

secara

bertahap;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
melanjutkan

pengembangan

pembangunan

laboratorium

forensik beserta rumah dinas pada tingkat kewilayahan dalam
rangka mendukung pengungkapan kasus tindak pidana di
bidang penegakan hukum;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/ PPKprog4, giat10, renaksi38).
4)

meningkatkan

pengembangan

Almatsus

Scientific

Crime

Investigation (SCI):
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
Melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari
dengan teknologi terkini;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPK prog4, giat10, renaksi39).
5)

Pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang
terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian
yang terintegrasi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi34);

b)

melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline
kepolisian
merespons

dengan
dengan

nomor
cepat

tunggal

dalam

pengaduan

rangka

masyarakat;

(giat5062/prog2/SP5/SS1,4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi36);
c)

mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil
penelitian;
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(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat11,
renaksi41);
d)

melaksanakan pembangunan pergudangan Polda Kalbar
yang modern dan terintegrasi;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/ PPKprog4, 5,giat10, 12,
renaksi38).

6)

pengusulan pemenuhan sarana dan prasarana pendukung
Polda Kaltim dan Polda penyangga dalam rangka pemindahan
ibu kota negara;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mendatakan kebutuhan Sarpras Mabes Polri, Polda Kaltim
dan

Polda

penyangga

dalam

rangka

pendukung

pemindahan ibu kota negara;
(giat5060, 5062/prog2/SP5/ SS4/IKP4/PPKprog4, giat10,
renaksi37, 38);
b)

mengevaluasi kebutuhan Sarpras yang utama pada Polda
Kaltim dan Polda penyangga.
(giat5060, 5062/prog2/SP5/ SS4/IKP4/PPKprog4, giat10,
renaksi37, 38);

c)

memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana
2020-2024 termasuk kebutuhan di ibu kota negara baru;
(giat5060, 5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat10,
renaksi37,38).

k.

Arah

kebijakan

dalam

rangka

“Penguatan Pengawasan Yang

mencapai

sasaran

Efektif Guna

prioritas

Menguatkan

Integritas dan Tatakelola Organisasi Yang Baik”, yaitu:
1)

penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya
berbasis online;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
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klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara
terpadu;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,
renaksi150);

b)

mengoptimalkan

sistem

penanganan

pengaduan

masyarakat secara online;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,
renaksi 149, 167);
c)

percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang
berasal dari pengawas eksternal;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog15,giat49,
renaksi171, 172, 174);

d)

pemasangan

perangkat

keras

(Hardware)

dan

perangkatlunak (Sofware) terkait rekruitmen pendidikan
pembentukan serta terkait penangan perkara pidana dan
pelayanan publik; (giat3091/prog1/SP6/SS45/IKP4/PPK
prog15, giat50, renaksi175).
2)

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

meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli,
Pokja

UPP

K/L

dan

Pokja

UPP

Pemda

dalam

memberantas Pungli;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/ PPK/PPKprog15, giat48,
renaksi169);
b)

membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara
Satgas dan UPP;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/

PPKprog15,

giat48,

renaksi168, 169);
c)

meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait
dalam mencegah Pungli;
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(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/

PPKprog15,

giat49,

renaksi166, 170);
d)

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket)
terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara,
Akpol dan SIPSS;
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPK

prog15,

giat48,

renaksi168, 169);
e)

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket
terkait Pendidikan Pengembangan: SIP, SESPIMMA,
SESPIMMEN/PKN Tingkat 2, dan PKN Tingkat 2;
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog15,giat48,
renaksi168, 169);

f)

pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara
pidana dan pelayanan Publik (SIM, STNK,BPKB, SKCK);
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog16,giat51,
renaksi176, 177);

g)

terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan
sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan Polda
Kalbar;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48,
renaksi169).

3)

pencegahan Korupsi di internal Polda Kalbar;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga
pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam
upaya pencegahan korupsi;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat49,
renaksi170, 173);

b)

meningkatkan kualitas

dan

kapabilitas

APIP

dalam

upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
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(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48,
renaksi168, 169);
c)

sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara

di

lingkungan

Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog14,giat47,
renaksi165).
4)

meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan
dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengembangkan

aplikasi

terkait

perencanaan

dan

penganggaran Polri;
(giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPK

prog4,

giat10,

evaluasi

dalam

renaksi38, 140);
b)

meningkatkan

pengawasan

dan

perencanaan dan penganggaran Satker sehingga lebih
efektif dan efisian;
(giat4339/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog15,giat48,
renaksi113, 129, 168);
c)

meningkatkan

sinergisitas

dalam

menyusun

produk

perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja
Polri dan Renja Polri) guna mensinkronkan pembangunan
di Polda Kalbar agar semakin berkualitas;
(giat5051/prog1/SP6/SS5/IKP7/PPKprog14,giat47,
renaksi163);
d)

meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara
fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik,
fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
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selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada
tingkat Satker;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP8/PPKprog15,giat48,
renaksi168);
e)

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi
terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Polda Kalbar Semester dan Tahunan;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47,
renaksi163);

f)

melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran
baik di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47,
renaksi162).

5)

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

pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara bertahap
serta

mengubah

kewenangan

Polsek

hanya

untuk

Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak melakukan
penyidikan);
(giat5052/prog1/SP6/SS5/IKP10,12/PPKprog1,giat1,
renaksi1, 2);
b)

penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai dengan
situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat5052/

prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog1,

giat1,

renaksi3);
6)

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik Polri melalui

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA

57

NOMOR

: KEP/

/VIII/2021

28 AGUSTUS 2021

TANGGAL :

a)

27

menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara
pelayanan publik di seluruh jajaran Polda Kalbar untuk
memedomani kebijakan Forum Konsultansi Publik (FKP),
sebagai

wadah

menampung

masyarakat/stakeholder

aspirasi

dari

terkait

seluruh
kebijakan

penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri,
dalam

rangka

evaluasi

kebijakan

layanan

guna

mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan
publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang
berlaku

(terukur)

dan

sesuai

tuntutan

kebutuhan
berlaku…..

masyarakat;

(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38,
renaksi139, 140);
b)

melanjutkan

pelaksanaan

penyelenggaraan

kegiatan

pelayanan

Publik

asistensi

diseluruh

unit

pelayanan publik Polres dan Polresta, agar sesuai
dengan komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, dalam rangka
perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks
pelayanan publik Polri;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat138,
renaksi140);
c)

melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi
Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak
peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih
besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45
inovasi pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38,
renaksi139, 140);

d)

mempertahankan capaian Satker/Satwil Zona Integritas
yang

sudah

berpredikat

WBK

dan

WBBM

dan
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peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona Integritas
berpredikat WBK dan WBBM;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat39,
renakasi140);
e)

melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata
Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online
(ITK-O) tingkat Polres dan Polresta dan Satker Polda;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog12,giat41,
renaksi146)
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Arah Kebijakan dan Strategi Polresta Pontianak Kota Tahun 2021
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polresta Pontianak
Kota Tahun 2022, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi Polresta
Pontianak Kota sebagai berikut:
b.

arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Harkamtibmas yang kondusif guna menciptakan rasa aman di
tengah masyarakat”, yaitu:
1)

penguatan peran Polresta Pontianak Kota dalam menjaga
Keamanan Daerah melalui Peningkatan Kemampuan Deteksi
Aksi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial,
tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 dan gangguan
Kamtibmas lainnya;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU1
/ PPK/ prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63,
64, 65, 130, 131);

b)

melakukan Lidik Pamgal dengan fokus pada potensi
terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan
Kamtibmas lainnya;
(giat3112,3114,3115,3116,3117,3150/prog4/SP1/SS1/IKU
1/ PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi58, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 130,131);

c)

mengembangkan

manajemen

operasi

Satintelkam

Polresta Pontianak Kota;
(giat3112, 3114, 3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/
SS1/IKU1/PPK/prog5, 10, giat16, 33, 34, renaksi60, 61,
62, 63, 64, 65, 130, 131);
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dan

survei

a) melanjutkan…..
dalam rangka …..

mendukung Indeks Kamtibmas di lingkungan Polresta
Pontianak Kota.
(giat5067/prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog4, giat11, renaksi
41, 42, 43);
2)

meningkatkan

pencegahan yang

proaktif terhadap

potensi

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

melanjutkan

penguatan

program

Polmas

dengan

penggelaran satu Bhabinkamtibmas satu desa/kelurahan;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,

giat12,

14,

renaksi 51, 55);
b)

meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta sambang
kepada kelompok kontra radikal dan deradikalisasi;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
65);

c)

penggalangan terhadap individu, kelompok maupun media
sosial serta kerja sama dengan instansi terkait serta
pemanfaatan

mantan-mantan

teroris

yang

sudah

Pancasilais untuk membantu menyadarkan masyarakat
yang memiliki paham radikal;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,

giat12,

15,

renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
d)

menguatkan deteksi aksi melalui pemetaan jaringan
terorisme secara berkesinambungan dan mengantisipasi
konflik sektarianisme yang berpotensi memunculkan
radikalisme dan terorisme;
(giat3143/prog5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
60, 61);

e)

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada
masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
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(giat3155/ prog1/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, 13, 16,
renaksi44, 46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66);
f)

meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan kriminalitas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi
46);

g)

meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat
Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,
renaksi50);

3)

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara
keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengedepankan
“pemolisian prediktif” serta dukungan Polri dalam penanganan
Covid-19;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a.

peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan
kepolisian terbatas kepada BUJP dan Satpam;
(Giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat21, renaksi
79, 80);

b.

peningkatan pemberdayaan pengemban kewenangan
kepolisian terbatas kepada Satpam dan Polsus;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat21, renaksi
79, 80);

c.

pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas dan
asistensi penguatan KBPPP;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat12, renaksi
46, 47);

d.

melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
(giat3133,4343/prog4,5/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 6, giat
12, 23, renaksi49, 91).

4)

penanganan konflik secara humanis;
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

pemberian penyuluhan kontra radikal kepada Ormas/
Komunitas guna turut berpartisipasi meredam gejolak sosial
yang terjadi di masyarakat yang dapat menimbulkan konflik
sosial;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, giat16, renaksi
60, 64, 65, 68);

b)

mengoptimalkan peran para Bhabinkamtibmas dalam
deteksi awal penanganan konflik sosial secara humanis;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat14,
renaksi54, 55, 67);

5)

meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat jam
rawan serta berperan aktif masyarakat dalam mewujudkan
Kamseltibcarlantas;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan;
a)

melaksanakan

pengaturan,

pengawalan

dan

patroli

Lantas;
(giat3133/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12, renaksi
49);
b)

meningkatkan kegiatan patroli wilayah rawan kriminalitas
saat jam rawan serta berperan aktif mengajak masyarakat
dalam mewujudkan Kamtibmas;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27, 28,
renaksi49, 107, 112);

c)

meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di tempat
Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat jam rawan
dalam

rangka

mendukung

PEN

serta

peran

aktif

masyarakat dalam mewujudkan Kamseltibcarlantas;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12, 27,
renaksi49, 50, 107);
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meningkatkan peran aktif Polresta Pontianak Kota di wilayah
rawan bencana untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

personel Satsamapta Polresta Pontianak Kota yang
mampu

digerakkan

ketanggapsegeraan

serta

dalam

menghadapi

membangun

sinergisitas

kemitraan dengan stakeholders dalam penanggulangan
bencana keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan
serta wabah;
(giat5087/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,
renaksi74, 78);
b)

menyelenggarakan

pelayanan

bantuan

kegiatan

penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara;
(giat3130,5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,
20, renaksi 74, 78);
c)

memetakan masyarakat kecamatan dan kelurahan Kota
Pontianak rawan bencana oleh Bhabinkamtibmas guna
memudahkan identifikasi masyarakat saat dan pasca
bencana;
(giat5076/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog9,giat30,
renaksi123);

d)

bersama

instansi

terkait

bekerja

sama

dalam

penanganan pelayanan kesehatan pada kecamatan dan
kelurahan Kota Pontianak rawan pandemi dan bencana;
(giat3072,5076/prog1,4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,
giat32, renaksi31).
7)

terlaksananya pengamanan event nasional/internasional tahun
2022;
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan kegiatan pengamanan tahapan pemilu
2024 di tahun 2022;
(giat3130,3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8, giat12,
27, 28, renaksi49, 70, 107, 112);

8)

penggelaran

operasional

kewilayahan

personel

Polresta

Pontianak Kota dalam rangka pengamanan pembangunan ibu
kota negara, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan
menjalin sinergisitas polisional serta gangguan kelompok
kriminal bersenjata;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;
(giat3130/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat19,20,
renaksi74, 78, 101, 103);

b)

tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek
tertentu;
(giat3131/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,8,giat12,27,
renaksi50, 107, 114, 119, 121, 122, 124, 125);

c)

melaksanakan

kegiatan

pelayanan

pelacakan

dan

penangkalan;
(giat5081/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat12,30,
giat…..
renaksi50, 120);
9)

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

melaksanakan kerja sama antara Polresta Pontianak
Kota

dan

Kementerian/Lembaga

dalam

meningkatkan sinergi polisional;
(giat3120/prog4/SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,giat20,
renaksi78, 104,105, 110, 111, 147, 148, 158);

rangka
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10) penggelaran patroli kapal C3 100 Polresta Pontianak Kota di
wilayah

Polresta

Pontianak

Kota

guna

mendukung

terlaksananya pengamanan laut;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
patroli kapal Polresta Pontianak Kota di seluruh wilayah
perairan

Polresta

Pontianak

Kota

untuk

melaksanakan

pengamanan perairan dan penegakan hukum;
(giat3134,4342/prog4/

SP1/SS1/IKU1/PPKprog5,

giat12,

renaksi48);
4.

arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas

“Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polresta Pontianak
Kota”, yaitu:
1)

modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra pelayanan
publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

peningkatan pelayanan online yang terintegrasi serta
pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang lebih
menjangkau

masyarakat

dan

pelayanan

identifikasi

sebagai alat kontrol dan data forensik kepolisian;
(giat3133, 3084/prog4, prog2/SP2/SS2/IKU2/PPKprog4,
11, giat9, 10,37,40, renaksi33,37,8,135,141,142,144);
b)

melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan terintegrasi;
(giat3133/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,

giat37,

38,

renaksi135, 136, 137, 139, 143);
2)

peningkatan profesionalisme Polresta Pontianak Kota dalam
pelayanan dan sikap petugas serta meniadakan pungutan liar
pada pelayanan publik;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
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melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan
SKCK online;
(giat3100/prog5/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40,
renaksi141, 144);

b)

melakukan penilaian kepuasan layanan kesehatan
Polresta Pontianak Kota;
(giat3072/prog1/SP2/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8,
renaksi31);

c)

meningkatkan optimalisasi sistem dan inovasi pelayanan
intelkam

Polresta

Pontianak

Kota

melalui

layanan

drivethru perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery
di Polresta Pontianak Kota;
(giat3084/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog11,giat40,
renaksi141, 144).
3)

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

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek
sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat5062/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi39, 40);

b)

menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM
(giat5060/prog2/SP2/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi38).

4)

mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian sesuai
Standar Operasional Prosedur (SOP);
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan

pengkajian

terhadap

aturan/SOP

pelayanan publik yang berbelit-belit;
(giat4340/prog1/SP2/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38,
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renaksi138, 139);
b)

meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan jasa
sistem manajemen pengamanan objek vital nasional
dan objek tertentu melalui pembinaan teknis (supervisi,
asistensi, verifikasi) dan audit;
(giat3131/prog4/SP2/ SS1/IKU1/PPKprog5, 8, giat12,
27, renaksi50, 107);

c)

mengelola kegiatan respons time di Samapta Polresta
Pontianak Kota dan kewilayahan;
(giat3130/prog4/SP2/SS1/ IKU1/ PPKprog5, 9, giat12,
30, renaksi48, 117).

5.

Arah

kebijakan

“Penegakan

dalam

Hukum

rangka
yang

mencapai
Transparan

sasaran

prioritas

Dalam

Rangka

Meningkatkan Kepercayaan Publik”, yaitu:
1)

peningkatan

profesionalisme

dalam

penanganan

dan

penyelesaian tindak pidana guna memenuhi rasa keadilan
masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melakukan

penyelidikan

yang

berhubungan

dengan

hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan
serta penyidikan tindak pidana terorisme berdasarkan
penghormatan terhadap HAM sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
(giat3143/prog5/SP3/ SS2/IKU2/PPKprog5,6, giat16, 23,
renaksi60, 61,94,95);
b)

meningkatkan pemberantasan 4 (empat) jenis kejahatan
dengan prioritas tindak pidana Korupsi (pencegahan dan
asset recovery), Narkoba (TPPU), Terorisme, Karhutla/LH
serta Siber termasuk kejahatan Kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak;
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(giat3140, 3141, 3142, 3143,

3144,3145,3146,3151,

5083, prog5/SP3/SS2/IKU2/ PPKprog6, giat23, renaksi85,
86, 87, 88, 94,95, 98, 106);
c)

meningkatkan penegakan hukum terhadap kejahatan
ekonomi

di

bidang

pangan,

pertanahan,

energi,

investasi/perbankan (sektor keuangan);
(giat3145/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi86, 109);
d)

melaksanakan penyelesaian perkara melalui Restorative
Justice yang tidak hanya melihat aspek kepastian hukum
namun pada kemanfaatan dan keadilan;
(giat3142/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi84);

e)

penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber crime)
yang mengedepankan kualitas dan edukasi masyarakat;
(giat3151/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi
88);

f)

meningkatkan

penindakan

hukum

terbatas/Tipiring;

(giat3130/prog4/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi
92, 93, 102);
g)

mempercepat penyelesaian perkara-perkara khususnya
yang

menjadi

perhatian

publik

serta

memberikan

kepastian hukum dan menghindari penyidikan yang
berlarut-larut serta transaksional;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi89, 90, 108);
h)

memberikan bantuan teknis penyidikan dalam pengolahan
TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(giat3141/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6,giat23,
renaksi96);

2)

mengusulkan
kompetensi;

sertifikasi

penyidik

guna

meningkatkan

69

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRESTA PTK KOTA
NOMOR

: KEP/

TANGGAL :

27

/VIII/2021

28 AGUSTUS 2021

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

mengusulkan sertifikasi bagi penyidik Polresta Pontianak
Kota;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP1/PPKprog6, giat23, renaksi
93);

b)

meningkatkan kemampuan pemeriksa Labfor dan Inafis
dalam olah TKP;
(giat3100/prog3/SP3/SS3/IKP2/PPKprog6,giat23,
renaksi93, 96).

3)

peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin
transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum yang
memenuhi rasa keadilan masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

memberikan

SP2HP2

masyarakat guna
masyarakat

kepada

meminimalisir

pembuat

pengaduan

komplain

dari

kepada Polri di bidang penegakan hukum

menjunjung tinggi HAM kepada pelapor/korban dan
tersangka;
(giat3137/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog16,giat51,
renaksi176, 177);
b)

mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan
penyidik dan peran Birowassidik guna mengawasi proses
penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog14,giat47,
renaksi162, 163);

c)

mengoptimalkan

Elektronik Manajemen Penyidikan (E-

MP) sebagai sarana pengawasan dan transparansi;
(giat5086/prog5/SP3/SS2/IKU2/PPKprog6, giat23, renaksi
giat…..
97).
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mencapai
dan

sasaran

prioritas

Kesejahteraan

SDM

Polresta Pontianak Kota”, yaitu:
1)

peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas dan
Negosiator yang Worldclass Standar;
(giat3100/prog3/SP1/SS1/IKU2/PPKprog3,giat4,
Renaksi14);

b)

peningkatan

kapasitas

SDM

bidang

Siber

Polresta

Pontianak Kota, kualitas dan kuantitas SDM bidang digital
forensik yang Worldclass Standar;
(giat3100, 3151, 3141/prog3, 5/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,
giat4, renaksi14);

2)

mengoptimalkan penggunaan aplikasi analisis beban kerja,
SK3

dan pengembangan

struktur

organisasi

Polresta

Pontianak Kota;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di setiap Subsatker;
(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6,
7);

b)

pengembangan struktur organisasi Polresta Pontianak
Kota dengan mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3;
(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog1,giat1,2,
renaksi2, 3, 4);

c)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan Daftar
Susunan Personel (DSP) di Polresta Pontianak Kota guna
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pengembangan organisasi Polri dengan melakukan kajian
kelembagaan, baik bidang pembinaan maupun bidang
operasional;
(giat5052/prog1/SP4/SS3/IKP2/PPKprog2, giat3, renaksi6,
7);
3)

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

mengusulkan rekrutmen anggota Polresta Pontianak Kota
secara proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative
Action, Talent Scouting dan Reward);
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8,
9, 10, 12);

b)

melaksanakan seleksi Dikbang dengan menggunakan
penilaian

13

komponen

serta

membangun

sistem

penilaian kompetensi personel Polresta Pontianak Kota
secara objektif;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat4,
renaksi11);
c)

melakukan reformasi pengelolaan SDM secara profesional
guna menyiapkan pimpinan Polri yang dapat menjadi
teladan, melayani dan transformatif;
(giat3104/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat5,
renaksi21);

d)

meningkatkan

kemampuan

Bhabinkamtibmas

dan

pengemban Polmas dalam menangani konflik sosial
secara humanis yang terjadi di masyarakat di bidang
Kamtibmas;
(giat3100, 5076/prog3, 4/SP4/SS3/IKP1/ PPKprog3, giat4,
renaksi16).
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menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai
negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan,
akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean
dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT) pada
tingkat Polda;
(giat3107/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4, renaksi8,
9).

4)

peningkatan pelaksanaan tatakelola e-government melalui eplanning, e-budgeting dan e-procurement untuk mendukung
kesejahteraan anggota Polresta Pontianak Kota;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengembangkan

Aplikasi

Sirena

secara

bertahap;

(giat3084, 4339/prog2,5/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9,
renaksi33, 34);
b)

mengembangkan

sarana

perkembangan informasi
maupun software

dan

prasarana

teknologi,

baik

sesuai

hardware

untuk mendukung aplikasi e-planning

dan e-budgeting;
(giat3084/prog2/SP4/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi33, 34);
c)

mengusulkan pelatihan dan ujian sertifikasi pengadaan
barang/jasa pemerintah;
(giat3100, 4341/prog1,2/ SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat4,
renaksi13, 14);

d)

peningkatan kemampuan kesehatan serta keterampilan
bagi personel Klinik Polresta Pontianak Kota termasuk
penanganan pasien Covid-19;
(giat3072,/prog1,

3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,

giat4,

renaksi11, 14).
5)

pelaksanaan Sistem Manajemen Karir

berbasis kinerja serta

berdasarkan spesifikasi penugasan wilayah.
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untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta
meningkatkan “sistem reward and punishment”;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5,
renaksi23);

b)

membangun
Pontianak

sistem
Kota

penilaian
yang

kompetensi

komprehensif

Polresta
melingkupi

perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi guna
mendukung “program manajemen talenta”;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPK

prog3,

giat5,

renaksi22);
c)

mengintegrasikan

Sistem Manajemen

Kinerja

online

dengan SIPP;
(giat3108/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,giat5,
renaksi18);
6)

peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan dan
keselamatan kerja bagi aparatur Polresta Pontianak Kota;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan pelayanan administrasi berkaitan dengan
BPJS dan Asuransi Jamkestama;
(giat3072/prog1/SP4/SS5/IKP12/PPKprog3,giat8,
giat…..

renaksi31);
b)

melaksanakan

pelayanan

secara

proaktif

dalam

pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada
Polresta Pontianak Kota yang gugur/tewas dalam tugas;
(giat3072, 3105/prog1, 3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3, giat8,
renaksi30, 32);
c)

melaksanakan
pada
Asabri;

pelayanan

administrasi

Polresta Pontianak Kota

berkaitan

pegawai
dengan
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(giat3105/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,giat8,
renaksi29);
d)

peningkatan Faskes dalam rangka pelayanan kesehatan
dan penanganan pandemi Covid-19, baik di tingkat pusat
maupun wilayah untuk memberikan layanan kesehatan
yang prima kepada aparatur Polri dan masyarakat umum;
(giat5062,3072,5052/prog3/SP4/SS3/IKP1/PPKprog3,
giat8, renaksi 30,31);

7.

Arah

kebijakan

“Pemenuhan

dalam

Sarana

rangka

mencapai

Prasarana

dan

sasaran

Almatsus

prioritas
Polresta

Pontianak Kota yang modern”, yaitu:
1)

pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polresta
Pontianak Kota yang modern guna mendukung peningkatan
kualitas pelayanan kepada masyarakat;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek sesuai
dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat5062, 3071/prog1,2/ SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, giat9,
10, renaksi 34, 39, 40);

b)

pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak Kota yang
modern berbasis teknologi informasi guna mendukung
penggelaran operasional dalam rangka penanganan
penyelidikan, pengindraan, ungkap kasus, pengamanan
unjuk

rasa,

konflik

sosial,

lawan

insurjensi

dan

pemeliharaan keamanan;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4, 11, giat9, 10,
37, 40, renaksi34, 37, 38, 45, 115, 135, 144);
c)

melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
(giat5062,

3133/prog2,4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,

giat10, 41, renaksi38, 145);

12,
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pembangunan dan peningkatan Faskes dalam rangka
pelayanan kesehatan, Polresta Pontianak Kota dan
jajaran untuk memberikan layanan kesehatan yang prima
dalam penanganan pandemi Covid-19;
(giat5062/prog2/ SP5/SS4/IKP4/PPKprog3, giat8, renaksi
30, 31, 118);

e)

pemenuhan Almatsus Polresta Pontianak Kota yang
modern berbasis teknologi informasi guna mendukung
penggelaran operasional dalam rangka penanganan PPA,
penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus, pengamanan
unjuk rasa, konflik sosial dan lawan insurjensi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi37);

f)

melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan
Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks);
(giat5060,5051/prog4/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi37, 38);

g)

pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan Banjir
sesuai dengan karakteristik wilayah.
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat10,
renaksi37.

2)

pemenuhan rumah dinas pegawai Polresta Pontianak Kota
serta pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di
wilayah perbatasan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

melaksanakan pembangunan rumah dinas, flat dan rusun
bagi personel Polri;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,
renaksi29);

b)

melakukan pembangunan layanan kesehatan lainnya
yang dekat dengan kediaman/ lingkungan Mako;
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(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog3,giat8,
renaksi31);
3)

meningkatkan

pengembangan

Almatsus

Scientific

Crime

Investigation (SCI):
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
Melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari
dengan teknologi terkini;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPK prog4, giat10, renaksi39).
4)

Pembangunan dan penyatuan sistem informasi kepolisian yang
terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
e)

melaksanakan pengadaan sistem informasi kepolisian
yang terintegrasi;
(giat3084/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi34);

f)

melanjutkan penataan infrastruktur layanan darurat/hotline
kepolisian
merespons

dengan
dengan

nomor
cepat

tunggal

dalam

pengaduan

rangka

masyarakat;

(giat5062/prog2/SP5/SS1,4/IKP4/PPKprog4,giat9,
renaksi36);
g)

mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan hasil
penelitian;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/PPKprog4,giat11,
renaksi41);

h)

melaksanakan

pembangunan

pergudangan

Polresta

Pontianak Kota yang modern dan terintegrasi;
(giat5062/prog2/SP5/SS4/IKP4/ PPKprog4, 5,giat10, 12,
renaksi38).
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mencapai
Efektif

sasaran
Guna

prioritas

Menguatkan

Integritas dan Tatakelola Organisasi Yang Baik”, yaitu:
1)

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

klarifikasi penanganan pengaduan masyarakat secara
terpadu;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,
renaksi150);

b)

mengoptimalkan

sistem

penanganan

pengaduan

masyarakat secara online;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog12,giat42,
renaksi 149, 167);
c)

percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat yang
berasal dari pengawas eksternal;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP13/PPKprog15,giat49,
renaksi171, 172, 174);

2)

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

meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber Pungli,
Pokja

UPP

K/L

dan

Pokja

UPP

Pemda

dalam

memberantas Pungli;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/ PPK/PPKprog15, giat48,
renaksi169);
b)

membangun sistem pelaporan yang terintegrasi antara
Satgas dan UPP;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/
renaksi168, 169);

PPKprog15,

giat48,
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meningkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait
dalam mencegah Pungli;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/

PPKprog15,

giat49,

renaksi166, 170);
d)

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel, Baket)
terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan: Bintara,
Akpol dan SIPSS;
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPK

prog15,

giat48,

renaksi168, 169);
e)

pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan perkara
pidana dan pelayanan Publik (SIM, SKCK);
(giat5086/prog5/SP6/SS1/IKU1/PPKprog16,giat51,
renaksi176, 177);

f)

terlaksananya Saber Pungli secara optimal dengan
sasaran pungutan liar yang terjadi pada lingkungan
Polresta Pontianak Kota;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48,
renaksi169).

3)

pencegahan Korupsi di internal Polresta Pontianak Kota;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
d)

meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga
pemeriksa eksternal serta aparat penegak hukum dalam
upaya pencegahan korupsi;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat49,
renaksi170, 173);

e)

meningkatkan kualitas

dan

kapabilitas

APIP

dalam

upaya mengurangi dan mencegah terjadinya korupsi;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog15,giat48,
renaksi168, 169);
f)

sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2017 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
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Kepolisian

Negara

Republik

Indonesia, serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP14/PPKprog14,giat47,
renaksi165).
4)

meningkatkan tatakelola manajemen keuangan, perencanaan
dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengembangkan

aplikasi

terkait

perencanaan

dan

penganggaran Polri;
(giat3088/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPK

prog4,

giat10,

evaluasi

dalam

renaksi38, 140);
b)

meningkatkan

pengawasan

dan

perencanaan dan penganggaran Satker sehingga lebih
efektif dan efisian;
(giat4339/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog15,giat48,
renaksi113, 129, 168);
c)

meningkatkan

sinergisitas

dalam

menyusun

produk

perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan Renja
Polri dan Renja Polri) guna mensinkronkan pembangunan
di Polresta Pontianak Kota agar semakin berkualitas;
(giat5051/prog1/SP6/SS5/IKP7/PPKprog14,giat47,
renaksi163);
d)

meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen antara
fungsi pengawasan, fungsi perencanaan, fungsi logistik,
fungsi keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
selaku penanggung jawab tatakelola keuangan pada
tingkat Satker;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP8/PPKprog15,giat48,
renaksi168);
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melaksanakan monitoring dan evaluasi serta sosialisasi
terhadap capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Polresta Pontianak Kota Semester dan Tahunan;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47,
renaksi163);

f)

melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan anggaran
baik di bidang pembinaan dan operasional;
(giat3091/prog1/SP6/SS5/IKP11/PPKprog14,giat47,
renaksi162).

5)

penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polsek
serta penguatan struktur organisasi Polresta Pontianak Kota
yang efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

mengusulkan Pembangunan Polsek Pontianak Tenggara
menginggat wilayah hukum Pontianak Tenggara sampai
sekarang belum ada Polsek masih di back up oleh Polsek
Pontianak Selatan serta mengubah kewenangan Polsek
hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu (tidak
melakukan penyidikan);
(giat5052/prog1/SP6/SS5/IKP10,12/PPKprog1,giat1,
renaksi1, 2);

b)

penguatan organisasi satuan sesuai dengan situasi
Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat5052/

prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog1,

giat1,

renaksi3);
6)

peningkatan

kualitas

pelayanan

publik Polri melalui

pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
a)

menyelenggarakan bimbingan kepada unit penyelenggara
pelayanan publik di seluruh jajaran Polresta Pontianak
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Kota untuk memedomani kebijakan

Forum Konsultansi

Publik (FKP), sebagai wadah menampung aspirasi dari
seluruh

masyarakat/stakeholder

terkait

kebijakan

penyelenggaraan layanan publik yang diberikan oleh Polri,
dalam

rangka

evaluasi

kebijakan

layanan

guna

mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan
publik yang efektif, efisien berdasarkan aturan yang
berlaku

(terukur)

dan

sesuai

tuntutan

kebutuhan

masyarakat;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38,
renaksi139, 140);
b)

melanjutkan

pelaksanaan

penyelenggaraan
pelayanan

publik

pelayanan
Polresta,

kegiatan
Publik
agar

asistensi

diseluruh

sesuai

unit

dengan

komponen standar pelayanan di dalam UU Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayan Publik, dalam rangka
perbaikan unit pelayanan publik dan peningkatan indeks
pelayanan publik Polri;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat138,
renaksi140);
c)

melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasi-inovasi
Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang Kompetisi
Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih banyak
peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga lebih
besar peluang untuk memperoleh kategori TOP 99/45
inovasi pelayanan publik;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat38,
renaksi139, 140);

d)

mempertahankan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi
(WBK) dan membangun menuju Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM)
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(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog11,giat39,
renakasi140);
e)

melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks Tata
Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile secara online
(ITK-O) tingkat Polres;
(giat5053/prog1/SP6/SS5/IKP10/PPKprog12,giat41,
renaksi146)
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Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Polresta Pontianak Kota T.A. 2022
1.

Program dan Kegiatan
a.

Program Dukungan Manajemen
1)

Tujuan:
Terwujudnya good governance dan clean government melalui
peningkatan

koordinasi

pelaksanaan

tugas;

pembinaan

kemampuan manajemen dan informasi Kepolisian; sinkronisasi
perencanaan kebijakan program, anggaran dan integrasi serta
kerja sama lintas sektor.
2)

b.

Kegiatan:
a)

penerangan masyarakat;

b)

dukungan pelayanan internal perkantoran Polda Kalbar;

c)

pertanggungjawaban profesi;

d)

penyelenggaraan pengamanan internal Polresta;

e)

penegakan tata tertib dan disiplin Polda Kalbar;

f)

penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan;

g)

pemberian bantuan dan nasehat hukum;

h)

penyusunan dan penyuluhan hukum;

i)

reformasi dan birokrasi Polda Kalbar;

j)

manjemen anggaran;

k)

pengelolaan informasi dan dokumentasi

Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polda Kalbar
1)

Tujuan:
Terpeliharanya

Harkamtibmas

melalui

tata

kelola

dan

modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polda Kalbar
guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan
dan operasional.
2)

Kegiatan:
dukungan manajemen dan teknis Sarpras;

c.

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
1)

Tujuan:
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Terpeliharanya Kamtibmas melalui peningkatan kemampuan
manajemen

operasional

dan

informasi

kepolisian

serta

kerjasama lintas sektoral yang fokus pada pelaksanaan tugas
fungsi deteksi aksi, preemtif dan preventif.
2)

Kegiatan:
a)

analisis keamanan;

b)

penyelenggaraan

strategi

keamanan

dan

ketertiban

strategi

keamanan

dan

ketertiban

strategi

keamanan

dan

ketertiban

bidang politik;
c)

penyelenggaraan
bidang ekonomi;

d)

penyelenggaraan

bidang sosial budaya;
e)

penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban
bidang keamanan negara;

f)

penyelenggaraan

strategi

keamanan

dan

ketertiban

bidang keamanan khusus;
g)

pembinaan pelayanan fungsi Sabhara;

h)

penyelenggaraan pengamanan objek vital;

i)

peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan
masyarakat di bidang Lantas;

d.

j)

pembinaan potensi keamanan;

k)

pengendalian operasi kepolisian;

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana
1)

Tujuan:
Terwujudnya
penegakan

stabilitas keamanan
hukum

yang

dan

profesional,

ketertiban

melalui

proporsional,

dan

akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2)

Kegiatan:
a)

penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana;

b)

penyelenggaraan laboratrium forensik;

c)

penindakan tindak pidana umum;

d)

penindakan tindak pidana Narkoba;
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e)

penindakan tindak pidana korupsi;

f)

pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana;

g)

2.

penindakan tindak pidana lalu lintas.

Pagu Indikatif Polresta Pontianak Kota Tahun Anggaran 2022
a.

alokasi Pagu Indikatif Polresta Pontianak Kota T.A. 2022 sebesar Rp.
85.274.107.000,.- (satu triliun tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh
puluh juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) Adapun rincian pagu
Indikatif Polresta Pontianak Kota T.A. 2022 sebagai berikut:
1)

rincian Pagu Indikatif Polri T.A. 2022 per Jenis Belanja
sebagai berikut:

2)

a)

Belanja Pegawai : Rp. 55.187.994.000,-;

b)

Belanja Barang

: Rp. 30.086.113.000,-

rincian Pagu Indikatif T.A. 2022 per sumber anggaran
sebagai berikut:

3)

a)

Rupiah Murni

: Rp. 82.047.120.000,-

b)

PNBP

: Rp.

3.226.987.000

,-

Rincian Pagu Indikatif T.A. 2022 per Program sebagai
berikut:
a)

Penyelidikan

dan

Penyidikan

Tindak

Pidana

Rp.

9.382.241.000-.
b)

Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri Rp.
6.719.897.000,-;

c)

Pemeliharaan Keamanan dan

Ketertiban

Masyarakat

Rp. 12.482.857.000,-;
d)
b.

Dukungan Manajemen Rp. 56.689.112.000,-;

kegiatan yang berdasarkan Pagu Indikatif Polresta Pontianak Kota
T.A. 2022
1)

mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan
termasuk tunjangan kinerja, pemenuhan Intake Polresta
Pontianak Kota tahun 2022, namun Pagu Indikatif ini belum

\
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termasuk untuk penambahan tunjangan kinerja sampai
dengan 80%;
2)

mendukung

kegiatan

operasional

anggaran

perkantoran

(antara lain: biaya pemeliharaan, BMP, pemeliharaan dan
perawatan Command Center, kebutuhan werving Diktuk, daya
dan jasa serta keperluan sehari-hari perkantoran);
3)

mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, berupa: deteksi
potensi

gangguan

penanggulangan

keamanan,

keamanan,

pencegahan

pembinaan

dan

pelayanan

dan

perlindungan masyarakat, penegakkan hukum, pengamanan
kegiatan masyarakat, penanganan Covid-19, serta untuk
mendukung tercapainya prioritas Polresta Pontianak Kota
tahun 2022;
4)

mendukung penguatan sarana prasarana dalam rangka
peningkatan

profesionalisme

SDM

Polri,

meningkatkan

pelayanan publik Polri, penanganan gejolak/konflik sosial,
penanganan flash point, terorisme, penyebaran berita hoaks
dan penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional,
kejahatan
negara,

transnasional,
dan

kontinjensi,

kejahatan

penanganan

Almatsus

terhadap

peristiwa

Polresta

yang

Pontianak

kekayaan
berimplikasi

Kota,

serta

pembangunan perumahan negara bagi personel Polri di
Polresta Pontianak Kota;
5)

melaksanakan
peningkatan

pelatihan dan pendidikan dalam rangka
kualitas

Pontianak Kota

dan

kapabilitas

personel

Polresta

baik dibidang fungsi pembinaan maupun

operasional agar semakin promoter dan presisi;
6)

meningkatkan

kegiatan

preemtif

dan

preventif

secara

maksimal dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas
melalui

strategi

Polmas

dalam

menghadapi

ancaman

gangguan Kamtibmas;
7)

meningkatkan

pelaksanaan

pengaturan,

penjagaan,

pengawalan dan patroli pada tempat-tempat dan jam rawan
gangguan Kamtibmas;
8)

melaksanakan

penyusunan

perundang-undangan

dan

penyuluhan

terkait tugas dan fungsi

peraturan
Polresta
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Pontianak Kota serta pemberian advokasi terhadap institusi
Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri di Polresta
Pontianak Kota;
9)

mengakomodir dan mendukung kegiatan Program Prioritas
Kapolri di Polresta Pontianak Kota yang terdiri dari:
a)

menjadikan SDM Polri yang unggul di era Police 4.0;

b)

perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0;

c)

pemantapan kinerja pemeliharaan Kamtibmas;

d)

peningkatan kinerja penegakan hukum;

e)

pemantapan dukungan Polda Kalbar dalam penanganan
Covid-19 (PC);

f)

penguatan penanganan konflik sosial;

g)

peningkatan kualitas pelayanan publik Polri;

h)

mewujudkan pelayanan publik Polri yang terintegritas;

i)

pemantapan komunikasi publik;

j)

pengawasan pimpinan terhadap setiap kegiatan;

k)

penguatan fungsi pengawasan;

l)

pengawasan oleh masyarakat pencari keadilan (public
complain
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PENUTUP
Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota T.A. 2022
disusun, sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan Rencana Kerja
Polresta Pontianak Kota pada T.A. 2022.

Ditetapkan di: Pontianak
pada tanggal :

Agustus

2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

ANDI HERINDRA R., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120909

Paraf:
1. Konseptor/Kabagren : ................
2. Kasium
: ................
3. Waka
: ………….
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RENCANA KERJA TAHUNAN POLRESTA PONTIANAK KOTA T.A. 2022

No
(1)

1.
2.
3.
4.

5.

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

KET

(2)
Terwujudnya keamanan
dan
ketertiban
Kota
Pontianak
Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat
Penegakkan Hukum
secara Berkeadilan
Profesionalisme SDM
Polresta Pontianak Kota
Modernisasi teknologi

(3)
Indeks
Keamanan
dan
Ketertiban Kota Pontianak

(4)
3,69

(5)

Indeks Harkamtibmas
Indeks Gakkum

Indeks Profesionalitas SDM
Polresta Pontianak Kota
a. Persentase pemenuhan
Alkom
b. Persentase pemenuhan
Almatsus
c. Persepsi
kemudahan
Akses Data
Pegawasan
Polresta a. Nilai AKIP
Pontianak
Kota
yang
b. Nilai Reformasi
akuntabel, bersih dan
Birokrasi
melayani.
c. Nilai Kinerja Anggaran

75,88
69,94
63,7
27
43,29
4
71,06
88
95.58

d. Persentase Penanganan
Pengaduan Masyarakat

97,11

e. Persentase
Penyelesaian Masalah
Hukum yang dihadapi
Polresta Pontianak Kota

100

\

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

ANDI HERINDRA R., S.I.K.
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

SURAT PERINTAH
Nomor: Sprin/ 23/VIII/REN.2.3./2021
Pertimbangan:

bahwa dalam rangka kepentingan dan kelancaran Kegiatan Penyusunan
Rencana Kerja (Renja) T.A. 2021 Kepolisian Resor Kota Pontianak Kota,
dipandang perlu segera mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar

1.
2.

:

DIPA RKA-KL T.A. 2020 Polresta Pontianak Kota;
Renja Polresta Pontianak Kota T.A. 2020.
DIPERINTAHKAN

Kepada

:

NAMA, PANGKAT, DAN JABATAN SESUAI YANG TERCANTUM
DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI.

Untuk

:

1.

di samping melaksanakan tugas dan jabatan sehari – hari ditunjuk
sebagai Tim Pokja dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja
(Renja) T.A. 2021 Polresta Pontianak Kota;

2.

Penyusunan Rencana Kerja T.A. 2021 dilaksanakan pada tanggal
25 s.d. 26 Agustus 2020;

3.

mengadakan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan unsur
terkait guna kelancaran pelaksanaan tugas;

4.

melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa
tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kapolresta
Pontianak Kota.

Selesai.
Paraf :

1. Konseptor/Kabagren:……
2. Ps. Kasium

:……

Tembusan :
1. Kapolda kalbar
2. Irwasda polda kalbar
3. Karorena polda kalbar

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

Pontianak

17

Agustus

2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

ANDI HERINDRA R., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120909
.

SPRIN KAPOLRESTA PONTIANAK KOTA
NOMOR : SPRIN/ 23 /VIII/REN.2.3./2021

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN BARAT
RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

TANGGAL: 17 AGUSTUS 2021

DAFTAR NAMA PERSONEL PENYUSUNAN
RENCANA KERJA (RENJA) T.A. 2021 POLRESTA PONTIANAK KOTA
NO

NAMA

PANGKAT

2

3

1
1

2

ANDI HERINDRA R., S.I.K.,
S.H., M.H.
NATALIA BUDI DARMA, S.I.K.,

KOMBESPOL

AKBP

M.H.
3

AYIN NURROHMAN

KOMPOL

STRUKTURAL

4
KAPOLRESTA
PTK KOTA

JABATAN
DALAM SPRIN

5
PENGANGGUNG JAWAB

WAKA POLRESTA

WAKIL PENGANGGUNG

PTK KOTA

JAWAB

KABAGREN

KOORDINATOR

Ps.
4

RINI JULIANTI

PENATA

KASUBBAGDALPROG

WAKIL KOORDINATOR

AR BAGREN
ROBIN

6

VICKIE BAZIRON UTOMO

BRIPKA

7

LIA NURYONIDA

BRIPKA

BANUM BAGREN

ANGGOTA

8

WAWAN ARIANTO

BRIPTU

BANUM BAGREN

ANGGOTA

9

KURNIAWAN

BRIPTU

BANUM BAGREN

ANGGOTA

10

CIPTA CHANDRA

BRIPTU

BANUM BAGREN

ANGGOTA

11

SARTIYEM

PENATA MUDA

PAURMIN

ANGGOTA

12

SARTIYEM

PENDA TK.I

PAURMIN BAGREN

ANGGOTA

13

SUTRISNO, S.I.K., M.H.

AKP

KABAGOPS

PESERTA

14

SUROJO

IPTU

15

TEDJO SASONO, S.H.

16

NITA AMIKA

17
18

WIWIN SYAMSUL A, S.I.K.
KARDOYO

19

MARDIANI

20
21
22

RULLY ROBINSON POLII,
S.I.K.
RONALD WAHYU
KERTONEGORO, S.H., M.H.
SANDI ANTORO

IPDA

PAURDALGAR

5

BAGREN
PAUR DALGAR
BAGREN

KASUBBAG DALOPS
BAGOPS

KETUA PANITIA
ANGGOTA

PESERTA

KOMPOL

KABAGSUMDA

PESERTA

AIPTU

PS. PAURMIN

PESERTA

AKP

KASAT INTELKAM

PESERTA

AIPTU

KBO SAT INTELKAM

PESERTA

BRIPKA

BANUM INTELKAM

PESERTA

AKP

PS. KASAT RESKRIM

PESERTA

IPDA

KBO RESKRIM

PESERTA

AIPDA

PS.KAURMIN
RESKRIM

PESERTA

23. JOKO ……
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1

2

3

4

5

23

JOKO SUTRIYATNO, S.H.

AKP

PS. KASAT NARKOBA

PESERTA

24

EDI SUTRISNO, S.H.

IPDA

KBO SATNARKOBA

PESERTA

25

GATOT PURWANTO, S.H.

KOMPOL

KASAT BINMAS

PESERTA

26

EDI KURNIANTO

BRIPKA

Ps. KBO SATBINMAS

PESERTA

27

SUGIYONO, S.H.

AKP

KASAT SABHARA

PESERTA

28

KISTOJO

IPTU

KBO SATSABHARA

PESERTA

29

PRISCILLA OKTAVIANA, S.I.K.

AKP

Ps. KASAT LANTAS

PESERTA

30

SANGIDUN, S.Sos.

IPDA

KBO LANTAS

PESERTA

31

HENI

BRIPKA

BANUM LANTAS

PESERTA

32

SUHENDAR

IPTU

KASAT TAHTI

PESERTA

33

NOVI PURNAWATI

AIPTU

34

WURI JOKO PURNOMO

IPDA

35

HENDRA HERMANSYAH

BRIPKA

36

SUKATMI

IPDA

37

SUPARTIK

AIPTU

38

ROHMAD HERMAWAN, A.Md.

BRIPKA

BANUM SIUM

PESERTA

39

SAMIYONO, SE, MM

AKP

KASI KEU

PESERTA

40

DIDIK KURNIAWAN

BRIPKA

41

SUNARTO, S.H.

IPTU

42

MAMAN SUTARMAN

IPTU

43

KHORI SUSLAWATI

BRIPKA

BANUM PROVOS

PESERTA

44

DUMARIA SILALAHI, SH

IPTU

PS. KASI WAS

PESERTA

45

WIDYA YOLANDA

BRIPTU

BANUM SIWAS

PESERTA

46

SARIFFUDDIN, S.H.

IPTU

Ps. KA SPKT

PESERTA

47

DESI NORA SEPTIYANTI

BRIPKA

BA SPKT

PESERTA

48

HERY PURNOMO, S.E., M.Ap

AKP

KAPOLSEK UTARA

PESERTA

49

TETEN DARMANSYAH

IPDA

KASIUM UTARA

PESERTA

50

EKO MARDIANTO, S.I.K., M.H.

AKP

KAPOLSEK BARAT

PESERTA

51

SUHARTONO

AIPTU

PS. KASIUM BARAT

PESERTA

AKP

KAPOLSEK SELATAN

PESERTA

IPDA

KASIUM SELATAN

PESERTA

52
53

RIO SIGAL HASIBUAN, S.H.,
S.I.K.
YULIANTA EDI PURNAMA

KANIT WATTAH SAT
TAHTI
Ps. KASI TIPOL
PS. KASUBSI
TEKKOM TIPOL
PS. KASI UM
Ps. KASUBSIMINTU
SI UM

Ps. KASUBSIAKUN
SIKEU
KASI PROPAM
KANITPROVOS
SIPROPAM

PESERTA
PESERTA
PESERTA
PESERTA
PESERTA

PESERTA
PESERTA
PESERTA

52. KHORI……

SPRIN KAPOLRESTA PONTIANAK KOTA
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3

1

2

3

4

5

BRIPTU

BA POLSEK SELATAN

PESERTA

AKP

KAPOLSEK TIMUR

PESERTA

AIPDA

KASIUM TIMUR

PESERTA

KAPOLSEK KOTA

PESERTA

54

KARINDA PUSPITA SARI

55

PRIYANTO, S.H.

56

SYURADIANSYAH

57

SUGIYONO, S.H., M.H.

KOMPOL

58

EKA SUMEIANTO

BRIPKA

59

FIRAH MEYDAR, S.I.K., S.H.

60

ARDANI, S.Sos.

Paraf :

1. Konseptor/Kabagren:……
2. Ps. Kasium

:……

Tembusan :
1. Kapolda Kalbar
2. Irwasda Polda Kalbar
3. Karorena Polda Kalbar

Ps. KASIUM POLSEK
PTK KOTA

PESERTA

IPTU

KAPOLSEK DWIKORA

PESERTA

AIPDA

PS.KASIUMDWIKORA

PESERTA

Dikeluarkan di:
pada tanggal :

Pontianak
17
Agustus

2021

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PONTIANAK KOTA

ANDI HERINDRA R., S.I.K.
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75120909

