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LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH POLRES SINGKAWANG

TAHUN 2020

BAB I

Pendahuluan

A. Umum

Masyarakat Kota Singkawang sangat mendukung Polres

Singkawang dalam menjaga keamanan di Kota Singkawang,

dukungan tersebut di mulai dari ditetapkannya Kota Singkawang

sebagai daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang, yang

diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah atas nama Presiden Republik

Indonesia. Kota Singkawang sebelumnya termasuk Kabupaten

Sambas, setelah adanya pemekaran Kabupaten Sambas, Polres

Sambas di pindah ke Kota Sambas, sedangkan Polres

Singkawang masih tetap beralamat di Jalan Nusantara

Kecamatan Singkawang Tengah.

Dengan begalannya waktu untuk memenuhi pelayanan kepada

masyarakat dibangun gedung Polres Singkawang yang baru beralamat di

jalan Firdaus Rais II Kecamatan Singkawang Barat yang pada saat itu

diresmikan secara simbolis oleh Gubenur Kalimantan Barat

Drs. CORNELIS, M.H dan Kapolda Kalbar BRIGJEN Drs. ARIEF

SULISTYANTO, M.Si. pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 di hadiri

oleh pejabat teras Polda Kalbar dan unsur Forkopimda serta Instansi

Pemerintah Kota Singkawang. Dan Polres Singkawang di tahun 2020

secara berjenjang telah mengajukan perubahan tipelogi dari tipe c

menjadi Polda tipe B, namun belum terpenuhi, berikut rencana
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pemindahan Polsek Singkawang Tengah ke lokasi yang mudah di datangi

oleh masyarakat, semua ini dalam rangka memberikan pelayanan yang

prima kepada masyarakat.

Di Kalimantan Barat Kepolisian Resor Singkawang merupakan bagian dari

Kepolisian Daerah Kalimantan Barat yang keberadaannya sebagaimana

dituangkan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Singkawang bertekat untuk

mewujudkan terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat di wilayah kota Singkawang. Oleh karena

itu keberadaaan Kepolisian Resor Singkawang, memegang peran penting

dalam memelihara situasi keamanan ketertiban masyarakat dan

penegakan hukum di Kota Singkawang. Hal ini tidak lepas dari dukungan

dalam mewujudkan sasaran strategis Polri. Maka laporan kinerja Polres

Singkawang, menjadi salah satu syarat penting dalam keberhasilan Polri

dalam menjalankan amanat Undang-undang Kepolisian.

Dalam sistem perencanaan Polri, tahun 2020 ini merupakan pelaksanaan

tahun pertama dari Renstra Polres Singkawang 2020-2024 perubahan,

dimana terdapat perubahan yang mendasar dalam visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis di Polres Singkawang menyesuaikan dari perubahan

Renstra Polri tahun 2020-2024. Situasi ini dapat dilihat dari berbagai

aspek, antara lain; secara internal evaluasi terhadap tataran struktur

organisasi tingkat Polres dan Polsek yang dihadapkan pada perubahan

lingkungan strategis, sehingga fungsi dan ukuran organisasi yang perlu

penyesuaian; poia pikir dan budaya kerja yang belum berorientasi pada

kinerja; implementasi kebijakan organisasi yang belum optimal; kualitas

pelayanan kepolisian yang perlu ditingkatkan, terlebih pelayanan

administrasi kepolisian sebagai layanan dasar publik, seperti pada

pelayanan di SPKT, pelayanan SKCK, pelayanan Satpas dan pelayanan

Samsat.

Sedangkan pada sisi lain secara eksternal, situasi global yang ditandai

dengan banyak dan mudahnya saluran masyarakat untuk menyerap

informasi dan budaya global tanpa batas. Hal ini lambat laun akan

meruntuhkan tatanan sendi kehidupan empat pilar bangsa, ditambah lagi

4



budaya permisif dan mudah dipicunya masyarakat dengan isu yang

memancing terjadinya konflik sosial yang bernuansa perselisihan sosial

budaya, SARA, Kesemua itu distimulan akibat tekanan kebutuhan hidup,

keterpurukan ekonomi sehingga timbul persaingan yang tidak sehat,

disamping itu bertambahnya jumlah penduduk. sebesar 1,95 hal ini

menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat di wilayah Kota Singkawang

telah mengalami perubahan sosial yang mainstream, terutama dalam

memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang paling mudah yaitu

melakukan penyimpangan sosial, diantaranya menjadi pelaku tindak

pidana khususnya kasus C3. Dari fakta situasional tersebut di atas, maka

aktualisasi tupoksi Poiri baik pelayanan administrasi kepolisian, maupun

tindakan operasional kepolisian yang bersifat pre-emtif, preventif dan

tindakan represif yang dilakukan Polres Singkawang, harus terus dipacu

untuk memenuhi ekpektasi masyarakat. Terhadap kompleksitas

permasalahan dan beragam keinginan masyarakat tersebut, khususnya

peningkatan pelayanan dan umumnya optimalisasi penegakan hukum

yang berkeadilan, menjadi salah satu pertimbangan penting Polres

Singkawang untuk melakukan instropeksi dan berbenah diri, guna

memantapkan jati diri Poiri. Maka melalui Laporan Kinerja Polres

Singkawang ini, merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dari

segenap personal kepolisian Resor Singkawang.

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.A.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Sesuai dengan Peraturan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30

September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada

tingkat Kepolisian Resort dan Sektor maka kedudukan, tugas, fungsi dan

susunan organisasi adalah sebagai berikut:

L  Tugas

Tugas pokok sebagaimana tercantum dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia adalah :

memelihara Keamanan dan Ketertiban masyarakat;a.

5



b. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kepada masyarakat.

menegakan hukum;c.

Selanjutnya Kepolisian Resor Singkawang adalah alat negara yang

beitugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman

dan pelayan kepada masyarakat dengan lingkup tugas sebagai

berikut:

1) pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2) kegiatan dalam menjamin keamanan, keseiamatan, ketertiban

dan kelancaran Lalu Lintas di jalan;

3) pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan

warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan;

4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6) melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis

terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan

bentuk-bentuk pengamanan masyarakat;

7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua jenis

tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

peraturan perundang-undangan lainnya;

8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian,

untuk kepentingan tugas kepolisian;

9) melindungi keseiamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat

dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau

bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan

dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;

10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara
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sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang

berwenang;

11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;

12) melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

2  Fungsi

Fungsi Kepolisian Resor Singkawang dalam melaksanakan tugas

sebagaimana tersebut diatas, Polres Singkawang

menyelenggarakan :

Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam

bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan

dan permintaan bantuan atau pertolongan, pelayanan

pengaduan atas tindakan anggota Poiri dan pelayanan surat-

surat izin dan keterangan, sesuai ketentuan hukum dan

peraturan yang berlaku;

a.

b. Intelijen keamanan, termasuk persandian dan Intelijen

teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan

atas, maupun sebagai masukan penyusunan rencana kegiatan

operasional Polres dalam rangka pencegahan gangguan dan

pemeliharaan keamanan dalam negeri serta pemberian

pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan;

Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi

identifikasi, laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan

pengawasan penyidik pegawai negeri sipil serta pengawasan

proses penyidikan dalam rangka penegakkan hukum;

c.

d. Sabhara Kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli,

pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan

masyarakat dan pemerintah, termasuk penindakan tindak

pidana ringan, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian

massa serta pengamanan objek khusus yang meliputi VIP dan

atau WIP, pariwisata dan objek vital dan atau khusus lainnya
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dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan

Kamtibmas;

e. Lalu Lintas Kepolisian, yang meliputi kegiatan pengaturan,

penjagaan, pengawalan dan patroli Lalu Lintas termasuk

penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan Lalu

Lintas serta registrasi dan idenfikasi kendaraan bermotor

dalam rangka penegakkan hukum dan pembinaan keamanan,

keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas;

f. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian masyarakat

(Polmas) pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk

pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran

dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan

g. peraturan perundang-undangan, tumbuh kembangnya peran

serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan

ketertiban, terjalinnya hubungan Poiri dan masyarakat yang

kondusif bagi pelaksanaan tugas kepolisian serta pembinaan

teknis dan pengawasan kepolisian khusus termasuk satuan

pengamanan;

h. Fungsi fungsi lain, berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan atau peraturan pelaksanaannya

termasuk pelayanan kepentingan masyarakat untuk

sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak

yang berwenang
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3l Struktur Organisasi Polres Singkawang

STRUKTURORGANISASIPOLRES

(TIPE POLRES)

KAPOLRES

WAKAPOLRES
UNSUR PIMRINAN

I
SIWAS SIPROPAM SIKEU SlUM

BAGOPS BAGREN BAGSUMDA

I

SUBBAG9NOPS SUB8A0CAL0PS SUBBAGHJIMS SGBBAQPROGAR SUBBAGDALGAR SU3BAGPPRS SGeBAGSASPRAS SGBBAGKLtI

WiSUR PERGAWAS DAN PEMBANTU RiMPIHAN

I
SENTRAPEUYANAN
KEPCUSiANTERPAPU

SATINTELKAM SATRESKRIM SATRESNARKOBA

r r

SATUNTAS I SATPAMOBVIT ' I SATPOLAIR ISATBINMAS SATSABHARA SAHAHTI
i j

UNSUR PELAA5ANATUGASPOKOK

SITIPOL
UNSURPENDUKUNG

POLSEK

UNSUR PELAKSANATUGAS KEVilUYAHAN

Adapun Struktur organisasi Polres Singkawang dan jajarannya sebagai

berikut :

a. Susunan Organisasi Polres.

1) Unsur Pimpinan

a) Kepala Polres, disingkat Kapolres;

b). Wakil Kepala Polres, disingkat Wakapolres.

2) Unsur pengawas dan pembantu Pimpinan/Pelayanan terdiri

dari Subsatker:

a). Bagian Operas! yang selanjutnya disingkat Bagops;

b). Bagian Perencanaan yang selanjutnya disingkat Bagren;

c). Bagian Sumber Daya yang selanjutnya disingkat

Bagsumda;

d). Seksi Pengawasan yang selanjutnya disingkat Siwas;

e). Seksi Profesi dan Pengamanan yang selanjutnya
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disingkat Sipropam;

f). Seksi Keuangan yang selanjutnya disingkat Sikeu

g). Seksi Umum yang selanjutnya disingkat Slum.

3) Unsur Pelaksana tugas pokok terdiri dari Subsatker:

a) Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya

disingkat SPKT;

b). Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat

Satintelkam;

c). Satuan Reserse Kriminal yang selanjutnya disingkat

Satreskrim;

d). Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat

Berbahaya yang selanjutnya disingkat Satres Narkoba;

e). Satuan Pembinaan Masyarakat yang selanjutnya

disingkat Satbinmas;

f). Satuan Samapta Bhayangkara yang selanjutnya

disingkat Satsabhara;

g). Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas;

h). Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti yang

selanjutnya disingkat Sattahti.

Unsur Pendukung terdiri dari Subsatker:

Seksi Teknologi Informasi Poiri yang selanjutnya disingkat

Sitipol

4) Unsur pelaksana tugas di yaitu :

a) Polsek Singkawang Barat;

b) Polsek Singkawang Tengah;

c) Polsek Singkawang Utara;

d) Polsek Singkawang Timur;

e) Polsek Singkawang Selatan;

4. Peran Strategis

Polres Singkawang memiliki peran yang strategis dalam mendukung

tugas fungsi institusi Poiri, yakni sebagai satuan kerja yang berada
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BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Rencana Strategis Polres Singkawang tahun 2020-2024 perubahan

telah ditetapkan dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi. Polres

Singkawang merupakan bagian dari Poiri sebagai institusi yang mandiri,

berwawasan global, berorientasi nasional dan bertindak lokal, terus

meningkatkan sinegitas dan koordinasi dengan semua stakeholder dalam

memberikan dan melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan menegakkan

hukum demi rasa keadilan bagi masyarakat. Adapun visi, misi dan tujuan yang

telah dirumuskan tersebut, diarahkan dengan semangat soliditas untuk

membangkitkan dan mendorong seluruh personel Polres Singkawang, guna

mewujudkan kota Singkawang yang aman dan tertib serta bebas dari segala

bentuk ancaman serta mampu meningkatkan daya kreativitas dan inovasi

dalam menghadapi tantangan tugas dan kehidupan masyarakat dalam

menegakkan hukum yang profesional dan proporsional.

A. Visi Polres Singkawang

Terwujudnya Kota Singkawang yang Aman dan Tertib’

Visi tersebut diatas merupakan turunan dari Visi Polda Kalimantan Barat

dan dioperasionalkan melalui pemahaman sebagai berikut:

1. Kota Singkawang menjadi Kota yang aman, bebas dari segala

bentuk ancaman.

2. Kota Singkawang menjadi Kota yang tertib.

B. Misi Polres Singkawang

Mengacu pada misi Polda Kalimantan Barat

Singkawang sampai dengan tahun 2024, yaitu: “Melindungi, Meiayani,

dan Mengayomi Masyarakat”.

maka misi Polres

Makna : Melindungi, mengayomi dan meiayani masyarakat dalam

memberikan perlindungan dan rasa aman kepada seluruh warga

masyarakat Kota Singkawang serta mendorong kemajuan

budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; serta

menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat
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dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup

berkelanjutan.

B. Tujuan Polres Singkawang

Berdasarkan visi dan misi Polda Kalbar, maka tujuan Polres Singkawang

adalah sebagai berikut:

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di

seluruh wilayah Kota Singkawang;

2. Menegakkan hukum berkeadilan;

3. Mewujudkan Poires Singkawang yang profesionai;

4. Modernisasi pelayanan Polres Singkawang;

C. Sasaran Strategis

L  Menjamin terpeliharanya keamanan masyarakat di seluruh wilayah

Kota Singkawang;

2  Menegakkan hukum secara berkeadilan;

3  Mewujudkan Poiri yang professional;

4. Modernisasi pelayanan Poiri;

5. Terwujudnya good governance 6an dean government,

6i Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran;

7. Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang efektif;
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BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Polres Singkawang

Akuntabilitas kinerja Polres Singkawang merupakan kinerja yang

dikerjakan secara kolektif dan terarah dengan memberikan tanggung

jawab kepada subsatker dilingkungan Polres Singkawang yang dituangkan

pada Rencana Strategis Polres Singkawang (Renstra) 2020-

2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020, dengan membentuk tim

pokja tingkat Polres Singkawang dalam menentukan target mulai dari

sasaran strategis SSI Pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, SS2 Penegakkan hukum secara berkeadilan, SS3

Profesionalisme SDM Polres Singkawang, SS4 Modernisasi teknelogi, SS5

Good Governance dan Clean Government, SS6 Akuntabilitas Pengelolaan

anggaran dan SS7 Terwujudnya regulasi dan sistem pengawasan yang

efektif, adapun penyampaian basil rincian target yang disampaian

penaggung jawab yang ada pada Subsatker Polres Singkawang Tahun

2020 yang dituangkan pada Renstra 2020-2024 dan Renja Tahun 2020

sebagai berikut:

Tabel 3. Capaian Kinerja Poires Singkawang T.A. 2020

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA Target 202 Realisasi Capaian

100, ®/oSS. Terwujudnya Keamanan
dan ketertiban Kota Singkawang

Indeks Keamanan dan
ketertiban Kota

Singkawang

3,8 3,8

63,7 100 <Vo1. 63,69SSI Pemeliharaan keamanan

dan ketertiban masyarakat

iKUi Indeks

Harkamtibmas

iKUl Indeks Gakkum 87,752. 78,00 88,88 o/oSS2 Penegakkan hukum secara
berkeadilan.

IKPl Indeks Profesionalitas 54,55

SDfvi Polres Singkawang

3. SS3 Profesionalisme SDI^ Polres

Singkawang

51,85 95®/o

IKP3

pemenuhan Alkom

Persentase 50% 1,90/0

10 BH

3,8%

275

IKP4

pemenuhan Almasus

Persentase 60,3 % 72% 119 0/0SS4 Modernisasi teknelogi4.

67 80
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3IKP5 Persentase
kemudahan Akses data

3 100%

IKP6 Nilai AKIP 71,605. 72,19 100 o/oSS5 Good Governance dan
Clean Government

IKP9 Nilai Reformasi Birokrasi 75,47 79,34 105 °/o

6. SS6 Akuntabilitas Pengelolaan
anggaran

IKPIO Nilai
Anggaran

97Kinerja 102%99,24

72% 72%IKPllPresentase

penanganan pengaduan
masyarakat

100%

7. 3 3SS7 Terwujudnya regulasi dan
sistem pengawasan yang efektif

IKP12

penyelesaian
hukum yang dihadapi Poiri

Presenta 89% 89%se
masalah

100 %

6 6

1. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja.

Tahun 2020 adalah Tahun pertama pelaksanaan renstara Polres

Singkawang 2020-2024, sehingga analisa dan evaluasi terhadap capaian

kinerja Polres Singkawang pada Indikator Kinerja Utama tidak

membandingkan Tahun sebelumnya, Polres Singkawang

menyusun capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun

2020 merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh

tugas pokok, fungsi dan peran Polres

Singkawang. sebagai langkah yang rasional untuk menilai keberhasilan

pelaksanaan kinerja Polres Singkawang, memberikan gambaran

sejauhmana Polres Singkawang dapat mencapai keberhasilan kinerja

sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peran yang diemban penaggung

telah

yang menggambarkan

jawab di tingkat Polres Singkawang sesuai dengan Renstra Polres

Singkawang 2020-2024 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
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