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I. Latar Belakang

1. Kondisi Umum

Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari tahapan Rencana

Strategis Polres Singawang 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari

Rencana Kerja Polres Singawang Tahun Anggaran 2020, sehingga perlu

dilakukan penyusunan rencana kerja Polres Singawang Tahun Anggaran

2021. Rencana Kerja Polres Singawang Tahun Anggaran 2021 ini

merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Polres Singkawang 2020-

2024. Rencana Kerja Polres Singawang Tahun Anggaran 2021 di susun

dengan berpedoman kepada Renstra Poiri 2020-2024 dan RPJMN 2020-

2024 yaitu; (1) pilar keamanan dalam negeri; (2) pilar pertahanan; (3) pilar

keamanan laut; (4) pilar keamanan dan ketertiban; dan (5) pilar keamanan

siber.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN), pembangunan dibidang keamanan diarahkan kepada

Pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan

keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas

serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Memperhatikan amanat RPJMN tersebut, Polres Singawang selaku

pengemban fungsi Harkamtibmas di kewilayahan dituntut untuk selalu siap

menghadapi tantangan yang dihadapkan pada banyaknya tuntutan dan

harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja Polres

Singkawang ke depan, antara lain terkait dengan upaya memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat, tidak mempersulit, cepat dan

tuntas dalam menyelesaikan masalah, postur Polres Singawang yang

profesional, bersih, mandiri, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,

serta penegakan hukum yang tegas, jujur, benar, tidak diskriminatif dan

memenuhi rasa keadilan terutama terhadap kejahatan yang meresahkan

masyarakat
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masyarakat dengan tetap terjaminnya transparansi dalam

penyidikan tindak pidana di wilayah Kota Singkawang.

Dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban

proses

masyaraka di wilayah Kota Singkawang serta semakin meningkatnya

kepercayaan masyarakat terhadap Polres Singawang. Kebijakan

membangun kepercayaan (trust building) yang dilaksanakan Polres

Singkawang bersifat internal maupun eksternal akan tetap terus

dilaksanakan dalam mewujudkan Good Governance dan mewujudkan

institusi Poiri sebagai organisasi pelayanan yang berupaya mencapai

kualitas pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Hal tersebut

ditunjukkan dengan melakukan upaya-upaya yang maksimal dalam

penanggulangan gangguan Kamtibmas di wilayah Kota Singkawang, baik

dibidang preemtif, preventif maupun di bidang penegakan hukum.

Polres Singawang selaku pengemban tugas dan fungsi di bidang

keamanan di kewilayahan senantiasa berupaya secara terus menerus

untuk membenahi diri baik kualitas maupun kuantitas untuk

menghadapi setiap perkembangan yang ada di masyarakat, meskipun di

lain pihak masih adanya anggota Polres Singawang yang belum dapat

memegang amanah dan kepercayaan masyarakat yaitu di antaranya

penyalagunaan wewenang, kurang disiplin, melanggar etika dan profesi

dan Iain-lain sehingga mengganggu kepercayaan masyarakat akan kinerja

Polisi yang sudah dirintis dan dibangun dalam waktu relatif lama.

Memasuki tahun 2021 aktivitas dan turbulensi kondisi eksternal

berupa kadar gangguan keamanan yang semakin kompleks, terutama

penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang serta kejahatan

transnasional lainnya, dan kejahatan terhadap kekayaaan negara

seperti illegal logging, illegal mining serta kejahatan konvensional lainnya

yang berimplikasi kontinjensi juga masih menuntut pembinaan kehidupan

masyarakat berupa kesabaran dan kewaspadaan politik untuk

mewujudkan keamanan dan pencegahan konflik.

berdimensi politik tinggi, masih tingginya tingkat pengangguran,

rendahnya daya beli masyarakat, kesenjangan sosial dan berbagai

dampak kondisi perekonomian Negara adalah sumber dari terjadinya

Konflik-konflik yang

kejahatan
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kejahatan konvesional di daerah hukum Kota Singkawang. Sementara itu

di sisi lain profesionalisme persona! Polres Singawang dalam

pelaksanaan tugas serta tersedianya peralatan pendukung masih perlu

ditingkatkan secara optimal.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi di Kota Singkawang

masyarakat merupakan bahan masukan yang harus diperhitungkan dalam

penyusunan Renja Polres Singawang Tahun 2021. Perubahan tersebut

meliputi perkembangan lingkungan strategis meliputi aspek kehidupan

masyarakat di Kota Singkawang yang meliputi bidang ideologi, politik,

ekonomi, sosial budaya dan keamanan (Ipoleksosbudkam).

Selanjutnya kondisi eksternal dan internal Polres Singawang yang

dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan lingkungan strategis

tersebut dianalisa melalui pendekatan SWOT yang digambarkan sebagai

berikut:

Perkembangan Lingkungan Strategi Kota Sngkawaanga.

1) Geografi

Kota Singkawang adalah salah satu kota/kabupaten yang

ada di Propinsi Kalimantan Barat terletak diantara 0°44’55,85”

sd I0l’21,5r Lintang Utara dan 108°51’47,6” sd 109°10’19”

Bujur Timur. Pengaruh letak geografis ini, maka Kota

Singkawang adalah salah satu daerah tropik dengan suhu

udara cukup tinggi serta diiringi kelembaban yang tinggi.

Secara administratif, batas wilayah Kota Singkawang adalah:

NO WILAYAH BERBATASAN DENGAN

Utara Kab. Sambas1

Selatan2 Kab. Bengkayang

3 Barat Laut Natuna

4 Timur Kab. Bengkayang

Luas

4
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Luas Kota Singkawang adalah 50,40 km^ atau sekitar 0,34

persen dari luas wilayahPropinsi Kalimantan Barat.

Daerah Pemerintahan Kota Singkawang terdiri dari 5

Kecamatan, dan 26 Kelurahan. Kecamatan terluas adalah

Kecamatan Singkawang Selatan dengan luas 224,48 km^ atau

44,54 persen sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan

Singkawang Barat dengan luas sebesar 15,04 km^ atau 2,98 persen

dari luas wilayah Kota Singkawang.

Kecamatan Singkawang Utara: 6.665 Ha / 66,65 km;

Kecamatan Singkawang Selatan: 22.448 Ha / 224,48 km;

Kecamatan Singkawang Timur: 16.260 Ha /166,26 km;

Kecamatan Singkawang Barat : 1.504 Ha /15,04 km;

Kecamatan Singkawang Tengah : 3.157 Ha/ 31,57 km.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh

keadaan ikiim, keadaan orografi dan perputaran/pertemuan

arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan beragam

menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Rata-rata curah

hujan di Kota Singkawang berkisar antara 62,00 s/d 442,00

milimeter. Rata-rata curah hujan bulanan tertinggi terjadi pada

bulan Mei mencapai 442,00 milimeter, sedangkan rata-rata curah

hujan terendah terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai

62,00 milimeter.

Pada tahun 2019, jumlah hari hujan di Kota Singkawang

berkisar antara 3 s/d 18 hari hujan. Jumlah hari hujan tertinggi

terjadi pada bulan Oktober mencapai 18 hari hujan dan jumlah

hari hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 3

hari hujan

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh

tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan air laut dan

jaraknya dari pantai. Berdasarkan data dari stasiun Klimatologi

Tahun 
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RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES SINGKAWANG
TAHUN 2021

Sasaran Strategis TARGET
Indikator Kinerja Utama KET

2021

Terwujudnya
keamanan dan
ketertiban
Kota

Singkawang

SI SI Indeks Keamanan dan Ketertiban

Kota Singkawang
Sasaran
infact

3.8

Pemeliharaan
keamanan dan
ketertiban

masyarakat

SS1 Indeks Harkamtibmas1KU1 67,60

Penegakkan
hukum secara
berkeadilan

IKU2 Indeks Gakkum 77,75SS2

Profesionalisme
SDM Polres

Singkawang

55,73IKP1 Indeks Profesionalitas SDM Polres

Singkawang
SS3

I KPS Persentase pemenuhan Alkom 60%

Modernisasi

teknologi
SS4

Persentase pemenuhan Almasus 60,55%IKP4

IKP5 Persepsi kemudahan Akses data 4

Good
Governance
dan Clean
Government

SS5 IKP6 Nilai AKIP 71,60

Nilai Reformasi BirokrasiIKP9 75,50
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Sasaran Strategis TARGET
Indikator Kinerja Utama KET

2021

SS6 Akuntabilitas
Pengelolaan
anggaran

IKP10 Nilai Kinerja Anggaran 97,5

Presentase penaganan
pengaduan masyarakatSS7 Regulasi dan

sistem

pengawasan
yang efektif

IKP11
74%

Persentase penyelesaian nnasalah
hukum yang dihadapi PoiriIKP12

90%


