
 

 

 

 

 
 

RENCANA STRATEGIS 
DIREKTORAT SAMAPTA POLDA KALIMANTAN SELATAN 

TAHUN  2020  -  2024 
 

BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
1. Kondisi Umum. 

 

Selama kurun waktu tahun 2015- 2019 Direktorat Samapta Polda Kalsel telah 

mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat dalam Undang - 

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 

memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat serta dalam 

menegakkan hukum dengan tetap berpedoman pada Renstra Direktorat Samapta Polda 

Kalsel Tahun 2010- 2014 yang telah disusun. 

 

Keberhasilan dalam pelaksanaan tugas selama 5 (lima) tahun pada Renstra 

Direktorat Samapta Polda Kalsel tahap III Tahun 2015 – 2019 yaitu Pelayanan Prima  

(Strive for Excellence) ini tidak terlepas dari kerja keras seluruh personil Direktorat 

Samapta Polda Kalsel dan dukungan dari pimpinan serta fungsi Kepolisian maupun 

instansi terkait lainnya. 

 

Untuk itu sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kebijakan dan strategi Polri pada 

tahun 2015- 2019 yaitu pelayanan prima ( strive for excellence ), Direktorat Samapta 

Polda Kalsel telah menyusun Renstra Direktorat Samapta Polda Kalsel Tahun 2020- 

2024 dengan mendasari pada Renstra Polri tahap IV Tahun 2020– 2024 serta Renstra 

Polda Kalsel tahap III Tahun 2015 – 2019 yang bermuara pada pencapaian pelayanan 

publik yang unggul (Strive for Excellence). 

Dalam bidang pengembangan sumber daya manusia (SDM) personel, Direktorat 

Samapta Polda Kalsel telah menetapkan tujuannya yaitu untuk membentuk sosok, figur 

Dan….. 
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 dan kultur personel Direktorat Samapta Polda Kalsel yang Profesional, Modern dan 

dapat dipercaya oleh masyarakat melalui kegiatan pelatihan rutin, pendidikan kejuruan 

dan pendidikan – pendidikan lain non kedinasan serta peningkatan kinerja personil 

melalui program ”reward and punishment”. 

 

Dalam bidang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana (Sarpras) 

Direktorat Samapta Polda Kalsel telah menyusun rencana kebutuhan Ranmor, antara 

lain Ranmor untuk keperluan patroli, Ranmor untuk pengurai massa (Raimas) serta 

perlengkapan pendukung lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran 

pelaksanaan tugas kepolisian dilapangan. 

 

Dalam bidang operasional (Opsnal) Direktorat Samapta Polda Kalsel telah 

menetapkan arah kebijakannya yaitu mempermudah serta mempercepat akses 

pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan 

bantuan Polri melalui penggelaran personil Polri ditengah – tengah masyarakat lengkap 

dengan perlengkapan yang dimiliki serta Penanganan Konflik unjuk rasa dengan 

pergelaran pasukan pengendalian massa (Dalmas). 

 

Dalam bidang penegakan hukum (Gakkum) telah ditetapkan bahwa arah kebijakan 

Direktorat Samapta Polda Kalsel pada tahun 2020 – 2024 mendatang adalah 

menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang aman 

serta kondusif melalui pelaksanaan razia terpadu terhadap penyakit masyarakat (Razia 

Pekat) dan penanganan tindak pidana ringan (Tipiring) secara cepat, tepat dan akurat 

sampai dengan mendapat kekuatan hukum yang tetap oleh pengadilan. 

 

Dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Direktorat Samapta Polda Kalsel 

dan beberapa program yang belum optimal pencapaiannya serta harapan masyarakat 

yang mendambakan kehadiran anggota Polri ditengah – tengah mereka, maka strategi 

Membangun Kepercayaan (Trust Building), pencapaian strategi Kemitraan Yang 

Bersinergi (Networking) serta strategi Pencapaian Pelayanan Publik Yang Unggul (Strive 

for Excellence). masih akan terus dilanjutkan  secara paralel pada Renstra Direktorat 

Samapta Polda Kalsel tahun 2020 – 2024. 

Untuk.… 
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Untuk mensukseskan Renstra Direktorat Samapta Polda Kalsel Tahun 2020 - 2024 

tersebut, Direktorat Samapta Polda Kalsel secara berkesinambungan meningkatkan 

standar pelayanan publik dengan cara mempermudah serta mempercepat akses 

pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat yang membutuhkan 

bantuan Polri (Quick Respons) melalui penggelaran personil Polri ditengah – tengah 

masyarakat lengkap dengan perlengkapan yang dimiliki serta secara berkesinambungan 

melaksanakan kerjasama antara Polri  dengan masyarakat melaui pelaksanaan kegiatan 

kepolisian patroli dialogis yang hadir di tengah - tengah masyarakat sebagai bentuk 

menjalin kerjasama antara Polri dan masyarakat guna menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat (Kamtibmas) secara terpadu dan bersama - sama serta menjalin 

kemitraan antar instansi Pemerintah di bidang operasional dalam menegakkan peraturan 

daerah (Perda) yang terkait dengan tindak pidana ringan (Tipiring). 

 
 

2. Potensi dan Permasalahan. 

 

a. Potensi gangguan keamanan. 

1)  Dalam Negeri (Nasional) 

 

a)  Lima tahun kedepan pada tahun 2020 – 2024 akan dilaksanakan Pilpres 

dan Pilkada secara serentak, situasi tersebut Polri sebagai pengemban 

sitkamtibmas dalam negeri dituntut untuk mampu mengamankan dan 

mensukseskan terselenggaranya Pileg, Pilpres dan Pilkada. Adapun 

Pilpres dan Pileg akan dilaksanakan pada dan diikuti : 

 

(1) Tahun 2020 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gelombang IV 

yaitu untuk kepala daerah hasil pemilihan Desember 2015 yang akan 

dilaksanakan di 269 daerah di Indonesia yaitu 9 Provinsi, 36 Kota 

dan 224 Kabupaten;  

 

(2) Tahun.… 
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 (2) Tahun 2022 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gelombang V 

yaitu untuk kepala daerah hasil pemilihan Februari 2017 yang akan 

dilaksanakan di 101 daerah di Indonesia yaitu 7 Provinsi, 18 Kota 

dan 76 Kabupaten; 

 

(3) Tahun 2023 pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Gelombang VI 

yaitu untuk kepala daerah hasil pemilihan April 2018 yang akan 

dilaksanakan di 171 daerah di Indonesia yaitu 17 Provinsi, 39 Kota 

dan 115 Kabupaten; 

 

(4) Tahun 2024 pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 

Republik Indonesia periode 2024-2029 yang akan di laksanakan di 

seluruh wilayah Republik Indonesia. 

 

a) Sejak kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945, Ideologi Pancasila 

telah diterima dan menjadi pedoman hidup Bangsa Indonesia seiring 

berkembangnya zaman dan peradaban Bangsa Indonesia, masuklah 

faham - faham lain dan berkembang antara lain liberialisme dan 

penerapan syariat islam (khilafah) di berbagai daerah. Hal ini terjadi 

adanya kemajuan teknologi yang berkembang pesat mulai dari tingkat 

nasional hingga ke pelosok - pelosok di wilayah Indonesia; 

 

b) Keberadaan eks Tapol G. 30. S / PKI masih dipandang sebagai bahaya 

laten bagi Bangsa Indonesia yang sewaktu - waktu dapat muncul kembali 

dalam berbagai dimensi kehidupan yang dapat mengancam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Selama kepemimpinan Jokowi – MA maraknya 

isu akan bangkitnya PKI di Indonesia seiring dengan beredarnya atribut 

berbau lambang PKI melalui media social; 

 

c) Pemekaran / pembentukan wilayah baru di berbagai daerah menimbulkan 

permasalahan karena proses pembentukannya terkesan dipaksakan oleh 

Sekelompok….. 
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 sekelompok orang / tokoh masyarakat di daerah tersebut dengan mencari 

dukungan dari berbagai pihak baik di Tingkat Pusat , Provinsi,  maupun 

Kab / Kota. Dalam banyak kasus pemekaran daerah tidak dilakukan 

melalui rencana yang matang sesuai persyaratan yang UU No. 32 tahun 

2004 yaitu harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik 

kewilayahan sehingga setelah daerah baru terbentuk menyisakan 

berbagai masalah antara lain batas daerah, pendapatan APBD yang 

minim, sumber daya manusia yang minim, eksploitasi sumber daya alam 

tidak terkendali dan bagi hasil antara pusat dan daerah yang dirasakan 

merugikan daerah serta infrastruktur lainnya yang juga dirasakan minim 

sehingga tujuan utama untuk mensejahterakan masyarakat menjadi tidak 

tercapai; 

 

d) Situasi politik nasional yang saat ini menjadi atensi, adalah pelaksanaan 

Pileg dan Pilpres di tahun 2019 dan ditahun 2020 dilaksanakan Pemilihan 

Kepala Daerah Gelombang IV yaitu untuk kepala daerah hasil pemilihan 

Desember 2015; 

 

e) Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror menangkap 396 tersangka 

tindak pidana terorisme sepanjang tahun 2018. Jumlah itu menunjukkan 

adanya peningkatan jumlah tersangka dari 2017 silam. Kapolri Jenderal 

Pol Tito Karnavian mengungkapkan bahwa jumlah aksi teror sepanjang 

2018 meningkat 42 persen. Hal tersebut tentu berpengaruh pada 

peningkatan jumlah tersangka tindak pidana teroris yang ditangkap oleh 

Densus 88 Antiteror. Dari 396 pelaku teror yang sudah disebutkan 

sebelumnya, ada 141 orang pelaku itu sudah masuk ke dalam tahap 

persidangan, 204 teroris masih dalam proses penyidikan, dan 204 teroris 

masih dalam proses penyidikan. Pada 2018 aksi teror ada 17 kali naiknya 

42 persen. Sementara itu, total jumlah pelaku tindak pidana terorisme 

yang berhasil diamankan pada 2017, ada 176 pelaku dan pada 2018 ada 

396 pelaku atau naik 113 persen. Dari 396 pelaku teror yang berhasil 

Ditangkap… 

https://www.suara.com/tag/densus-88
https://www.suara.com/tag/tito-karnavian
https://www.suara.com/tag/teroris
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 ditangkap juga terdiri dari 25 teroris meninggal dunia saat saat 

penangkapan, 13 teroris meninggal dunia karena bunuh diri, 12 teroris 

sudah divonis dan 1 teroris meninggal dunia karena sakit. Di samping itu, 

tak sedikit pula Tim Densus 88 Antiteror yang mengalami luka-luka hingga 

gugur saat bertugas. Jenderal Pol Tito mengungkapkan kalau jumlah 

anggota Polri yang menjadi korban aksi teroris meningkat 72 persen dari 

2017. Pada 2018, anggota Polri yang gugur sebanyak 8 orang dan 23 

luka-luka. 

 

f) Terletak di tengah-tengah daerah Cincin Api Pasifik, jalur gempa Sabuk 

Alpide, serta di atas beberapa lempengan tektonik, termasuk punya 

banyak gunung berapi, Indonesia adalah salah satu daerah paling aktif 

secara seismik di muka Bumi. Dan kejadian gempa 7,0 M di Lombok, Nusa 

Tenggara Barat, pada Minggu (5/8) kembali mengingatkan kita atas hal 

tersebut. Cincin Api Pasifik atau Circum-Pacific belt sering disebut sebagai 

penyebab Indonesia sering mengalami gempa dan juga memiliki banyak 

gunung berapi. Menurut laporan Live Science, daerah ini diklaim sebagai 

sabuk gempa bumi terbesar di dunia oleh U.S. Geological Survey (USGS). 

Cincin Api Pasifik merupakan daerah yang memiliki banyak sesar atau 

zona rekahan yang memanjang sekitar 40 ribu kilometer mulai dari Chile, 

Jepang, dan kemudian berhenti di Asia Tenggara.  

 

Gempa bumi biasanya terjadi di sepanjang patahan. Sekitar 90 

persen semua gempa bumi di dunia, dan 80 persen gempa bumi terbesar 

di dunia terjadi di sepanjang Cincin Api Pasifik. Selain itu, Cincin Api 

Pasifik juga menjadi rumah bagi 75 persen gunung api yang ada di Bumi, 

menurut National Geographic. Indonesia sendiri dilaporkan memiliki 129 

gunung api yang masih aktif, yang beberapa di antaranya pernah meletus 

yang berdampak pada Bumi dan manusia. 

 

g).Indonesia… 

https://kumparan.com/topic/gempa/terkini
https://www.livescience.com/8823-indonesia-explosive-geology-explained.html
https://www.nationalgeographic.com/science/earth/ring-of-fire/
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 g) Indonesia terletak pada posisi silang di antara Benua Asia dan Australia, 

serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Lokasi ini 

menguntungkan Indonesia karena menjadi inti jalur perdagangan lalu 

lintas dunia dan menjadi jalur transportasi Negara-Negara lain. Jalur laut 

adalah jalur yang paling efisien untuk mengangkut barang dalam jumlah 

besar. Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional yang 

disebut jalur sutra laut, yaitu dari Tiongkok dan Indonesia, melalui Selat 

Malaka ke India.  

Dari segi yang menguntungkan Indonesia juga mendapatkan 

dirugikan yaitu Perdagangan Negara Asing yang dapat berimplikasi pada 

kerawanan peredaran Narkoba dan perdagangan Manusia serta 

pencurian Sumber Daya Alam khususnya pada SDA Kelautan. 

h) Keberadaan LGBT dengan membuat komunitas baik secara tertutup 

maupun melalui Media sosial yang mana bertujuan untuk bisa berbaur di 

tengah Masyarakat dan diakui oleh Negara atas dasar Undang – undang 

Hak Asasi Manusia.   

 

2) Provinsi (Regional) 

 

Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu Provinsi yang berada 

di Pulau Kalimantan dari 5 (lima) Provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau 

Kalimantan dan berbatasan dengan Prov. Kaltim dan Prov. Kalteng. Kalsel 

memiliki 13 Kabupaten dan Kota antara lain 11 Kabupaten dan 2 Kota yang 

secara situasional Prov. Kalsel dapat dikatakan sangat kondusif mengingat 

sebagian besar masyarakat Kalsel sangat religi dan menghormati para Alim 

Ulama sehingga apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan 

Musyawarah dengan Para Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat 

sehingga terwujudnya Sitkamtibmas yang kondusif. 

a) Tri Gatra 
 

 

(1) Geografi..… 
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 (1) Geografi. 

 

(a) Kondisi geografis wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang 

berbatasan langsung dengan Provinsi Kalimantan Tengah 

dan Kalimantan Timur, merupakan titik rawan sebagai jalur 

keluar masuknya peredaran gelap narkoba di kota 

Banjarmasin dan di beberapa Kabupaten dan kota di wilayah 

Kalimantan Selatanantara lain di Amuntai (Hulu Sungai 

Utara), Tanjung (Tabalong), Kandangan (Hulu Sungai 

Selatan), Barabai (Hulu Sungai Tengah), Banjarbaru, 

Kotabaru, Tanah Bumbu; 

(b) Propinsi Kalimantan Selatan secara geografis terletak di 

antara 114 19" 33" BT -116 33' 28 BT dan 1 21' 49" LS 1 10" 

14" LS, dengan luas wilayah 37.377,53 km²atau hanya 6,98 

persen dari luas pulau Kalimantan. Daerah yang paling luas 

di Propinsi Kalsel adalah Kabupaten Kotabaru dengan luas 

13.044,50km², kemudian Kabupaten Banjar dengan luas 

5.039,90 km² dan Kabupaten Tabalong dengan luas 

3.039,90 km², sedangkan daerah yang paling sempit adalah 

Kota Banjarmasin dengan luas 72,00 km². Kalimantan 

Selatan secara geografi terletak di sebelah selatan Pulau 

Kalimantan dengan luas wilayah 37.530,52 km2 atau 

3.753.052 ha. Sampai dengan tahun 2004 membawahi 

kabupaten/kota sebanyak 11 kabupaten/kota dan pada 

tahun 2005 menjadi 13 kabupaten/kota sebagai akibat dari 

adanya pemekaran wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara 

dengan Kabupaten Balangan dan Kabupaten Kotabaru 

dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Luas wilayah propinsi 

tersebut sudah termasuk wilayah laut propinsi dibandingkan 

Propinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah masing-masing 

Kabupaten Tanah Laut 9,94 %; Tanah Bumbu 13,50%; 
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 Kotabaru 25,11%; Banjar 12,45%; Tapin 5,80%; Tabalong 

9,59%; Balangan 5,00%; Batola 6,33%; Banjarbaru 0,97% 

dan Banjarmasin 0,19%; 

(c) Kalimantan Selatan memiliki 2 musim yaitu musim hujan 

biasa yang terjadi pada bulan Oktober s/d Mei dan musim 

Kemarau terjadi pada bulan Juni s/d Agustus, diantara kedua 

musim terdapat musim pancaroba yang berdampak 

kekeringan, bencana alam (banjir, longsor, putting beliung, 

kebakaran / pembakaran hutan) dan kesehatan (muntaber 

demam berdarah serta malaria); 

(d) Kondisi Geografis wilayah Kalimantan Selatan terdiri dari 

daratan rendah, tinggi (bukit/ pegunungan, rawa, pantai, 

sungai dan pulau). 

 

(2) Demografi 

(a)  Kalimantan Selatan terdiri 11 Kabupaten dan 2 Kota, 152 

Kecamatan serta 2.008 desa, luas wilayah 37.530.52 km2 

dengan  Jumlah penduduk Kalimantan Selatan sesuai hasil 

Pendataan Sensus Penduduk Tahun 2016 selalu 

mengalami peningkatan adalah sebagai berikut tahun 2016 

± 4.055.479 jiwa, tahun 2017 ±4.119.794 jiwa dan ditahun 

2018 ± 4.182.695 terdiri dari bermacam suku bangsa dari 

jumlah penduduk  ini jika  dilihat menurut  Kabupaten / Kota,  

maka yang  terbanyak jumlah penduduknya berada di Kota 

Banjarmasin, disusul Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu 

sedangkan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten 

Tapin dan Balangan; 

(b) Kalimantan Selatan dilihat dari suku bangsa terdapat suku 

pribumi yang merupakan mayoritas, dan suku pendatang 

yang berasal dari suku-suku lain yang berada diwilayah 

Indonesia… 
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 Indonesia serta suku asing, suku asli Kalimantan Selatan 

yaitu suku Banjar (mayoritas) 74,34% dan suku Dayak 

2,23%, sedangkan suku pendatang (23,43%) terdiri dari 

suku Jawa, Bugis, Madura, Betawi, Bali, Sunda, Bima, 

Maluku/Ambon, Tionghoa Toraja, Makasar, Minahasa, 

Palembang, Flores, Arab, Buton dan lain sebagainya; 

(c) Pertumbuhan penduduk yang relative cukup tinggi dan 

penyebaran yang belum merata serta penduduk yang 

heterogeny dapat berpengaruh terhadap timbulnya 

permasalahan seperti SARA (Dayak Vs Madura), wabah 

penyakit, dan permasalahan tanah; 

(d) Penduduk Kalimantan Selatan terdiridari beraneka ragam 

suku, namun yang mendominasi adalah suku asli yaitu suku 

banjar sekitar 76,57 % dan sisanya 23,43 % adalah suku 

dayak, jawa, madura, bugis, dan lain-lain yang berada di 

wilayah tanah air. Dengan beraneka ragam suku tentunya 

juga mengakibatkan adat istiadat, ras dan agama yang 

berbeda dan tentunya berpeluang timbulnya permasalahan 

sosial, seperti konflik antar suku, agama, ras, dan adat 

istiadat yang perpotensi mengganggu stabilitas keamanan. 

(3) Sumber Daya Alam 

(a) Dari aspek Sumber Daya Alam (SDA) Kalimantan Selatan 

memiliki luas kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan 

sesuai SK Menhut No. 435/Menhut-II/2009 tanggal 23 Juli 

2009 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan 

Provinsi Kalimantan Selatan adalah seluas 1.779.982 ha, 

yang meliputi Hutan Konservasi seluas 213.285 ha, Hutan 

Lindung seluas 526.425 ha, Hutan Produksi Terbatas 

seluas 126.660 ha, Hutan Produksi Tetap seluas 762.188 

ha, Hutan Produksi yang dapat dikonversi 151.424 ha; 

(b) Pada..… 
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 (b) Pada sektor pertanian dan perkebunanpotensi pertanian 

tersebar di seluruh daerah Kalimantan Selatandengan 

komoditas utama padi, palawija, dan hortikultural. Sedang 

di sektor perkebunan, terdapat banyak potensi diantaranya 

sawit, karet, lada, dan kelapa. Potensi sumber daya mineral 

atau tambang yang ada di Kalimantan Selatanadalah emas, 

batubara, biji besi, mangan, sedangkan bahan galian C 

yang meliputi pasir, kerikildan batu. Di sektor kelautan dan 

perikanan, Propinsi Kalimantan Selatanmerupakan daerah 

potensi sumber daya perikanan. Selain hasil perikanan dari 

laut penduduk Kalimantan Selatan juga memanfaatkan hasil 

perikanan dari sungai, rawa dan budi daya ikan pada kolam-

kolam; 

(c) Potensi sumber daya alam di Kalimantan Selatan sangat 

berlimpah dimana banyak terdapat tambang seperti emas, 

batubara, intan, bijih besi dan lain-lain yang dapat 

dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 

Kalimantan Selatan. Sumber daya alam itulah yang apabila 

dikelola dengan baik akan menjadikan kemajuan bagi 

Kalimantan Selatan, namun dalam perkembangannya, 

karena pengelolaan dan pengawasan yang tidak baik, 

bahkan banyak perusahaan sumber daya alam ilegal, justru 

kegiatan pemanfaatan sumber daya alam tersebut 

mengakibatkan kerusakan lingkungan di Kalimantan 

Selatan seperti pencemaran lingkungan hidup, banjir, dan 

tanah longsor; 

(d) Selain sumber alam tersebut Kalimantan Selatan juga 

memiliki kekayaan alam lain seperti kayu hasil hutan. Kayu 

hutan yang tumbuh di kawasan hutan lindung sangat 

bermanfaat bagi penduduk pedalaman yang hidupnya 

menopang dan berpindah-pindah. Kesuburuan tanah 

lainnya… 
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 lainnya juga sangat bermanfaat bagi masyarakat 

Kalimantan Selatan, untuk menanam tanaman industri. 

Sumber alam kayu hutan ini juga tidak menutup 

kemungkinan dikelola dengan tidak baik bahkan banyak 

terjadi ilegal logging dan pembalakan liar yang berpotensi 

mengakibatkan banjir, tanah longsor, dan kekurangan air di 

musim kemarau karena kurangnya resapan air; 

(e) Hasil hutan bukan kayu di Kalimantan Selatan saat ini yang 

mulai dimanfaatkan selain mengandalkan kayu hasil hutan 

dan sebagai hasil hutan andalan adalah jenis hasil hutan 

bukan kayu yang dikembangkan antara lain rotan, gaharu, 

madu, sirap, sarang burung dan arang. 

 

b) Panca Gatra 
 

(1) Ideologi.  

 

(a) Pancasila sebagai satu - satunya azas telah diterima 

sebagian besar masyarakat Indonesia, namun dalam 

pengamalannya masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan.  

Disisi lain, di Prov. Kalsel ada sekelompok orang yang mana 

ada 2 (dua) Ormas dan 5 (lima) aliran yang dianggap 

menentang ideologi Pancasila; 

(b) Sebagian besar masyarakat Kalsel masih sulit dipengaruhi 

dan cenderung menghindari adanya paham radikal serta 

aliran menyimpang yang datang dari luar. Di Wilayah prov. 

Kalsel terdapat 22 orang simpatisan ISIS yang tersebar di Kab 

/ Kota Prov. Kalsel, 1 orang sebagai pendukung, 19 orang 

sebagai simpatisan ISIS dan 2 orang mantan napi teror; 

(c) Ormas… 
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 (c) Ormas HTI setelah dibubarkan oleh Pmerintah, khususnya di 

Prov. Kalsel terdapat 2151 orang anggota dan sebagian besar 

sekarang bergabung di Ormas Aliansi Muslim Banua (AMB);  

 

(2) Politik 

(a) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada upaya 

melanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun 

pelaksanaannya masih diliputi suasana euforia 

demokrasi, sehingga sering bertentangan dengan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

(b) berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, 

pemilihan kepala daerah secara langsung melalui 

mekanisme partai melahirkan dua permasalahan. Ada 

perbedaan pandangan bahwa kepala daerah merupakan 

wakil pemerintah pusat di daerah atau kepala daerah 

sebagai wakil masyarakat yang dipilih melalui mekanisme 

partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara partai 

pendukung presiden dengan partai pendukung kepala 

daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan 

diikuti oleh kepala daerah Provinsi Kalimantan Selatan; 

(c) Selama kurun waktu 2020–2024 di wilayah Kalimantan 

Selatanakan dilaksanakan Pilkada di Kabupaten/Kota 

yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 di Kabupaten 

Balangan, Kabupaten HST, Kabupaten Banjar, Kabupaten 

Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu, serta Kota 

Banjarmasin dan Kota Banjarbaru. Juga dilaksanakan 

Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan 

Selatan. Pada tahun 2024 juga akan berlangsung Pemilu 

Legistaltif… 
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 Legislatif dan Pemilu Presiden yang dapat mempengaruhi 

situasi kamtibmas di Kalimantan Selatan. 

 

(3) Ekonomi 

(a) Terdapat Kebijakan –kebijakan yang diambil pemerintah 

menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat seperti 

menaikan/menurunkan harga BBM subsidi mengikuti 

harga minyak dunia, tarif dasar listrik (TDL) dan 

pencabutan subsidi tarif listrik dengan alasan sudah tidak 

tepat sasaran, Tax Amnesty maupun kenaikan beberapa 

biaya administrasi pelayanan masyarakat (SIM, STNK, 

SKCK, Plat Nomor kendaraan, Mutasi dll) sehingga hal ini 

menimbulkan pro dan kontra / Gejolak di masyarakat dan 

akan berpengaruh kepada kenaikan harga barang seperti 

otomotif, elektronik, gas rumah tangga dan bahan pokok 

yang merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari serta 

biaya transportasi umum, mengingat kebiasan masyarakat 

pemilik usaha/ pedagang enggan menurunkan harga 

apabila sudah naik terutama kebutuhan bahan pokok di 

masyarakat; 

(b) banyaknya sumber daya alam Provinsi Kalimantan Selatan 

seperti batu bara, emas, nikel, mangan serta bijih besi yang 

diekplorasi tanpa menggunakan program yang baik serta 

tidak disertai dengan reklamasi atau rehabilitasi akan 

mengakibatkan kerusakan alam, terjadinya bencana alam, 

pencemaran lingkungan bahkan menimbulkan korban jiwa 

akibat lubang bekas galian tambang hingga berbentuk 

danau dibiarkan begitu saja oleh pihak perusahaan tanpa 

adanya pengawasan maupun pagar serta larangan 

melintas; 

 Perbedaan… 
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 (c) Perbedaan peraturan tentang keluar -masuknya barang 

antara Indonesia dengan Malaysia sangat menyolok 

dimana setiap barang yang masuk ke Indonesia harus 

disertai dengan dokumen impor yang resmi akan asal -usul 

barang, sementara di Malaysia dengan dibentuknya Tawao 

Barter Trade, setiap barang yang masuk dari manapun, 

asal -usulnya barang tidak dipersoalkan, yang penting 

harus membayar bea/ cukai dipersoalkan resmi. Hal ini 

menjadi sarana kemudahan bagi para pengusaha yang 

bergerak dibidang perkayuan maupun lainnya di Malaysia 

yang mendapatkan bahan baku dari Indonesia khususnya 

di Provinsi Kalimantan Selatan; 

(d) Berbagai persoalan ekonomi masih terjadi dapat 

melemahkan ketahanan ekonomi dan pangan nasional. 

Pembangunan infra struktur sedang giat dilaksanakn oleh 

Pemerintahan Jokowi namun masih dalam proses dan 

belum dapat dirasakan manfaatnya secara merata 

sehingga kesenjangan sosial masih dirasakan terjadi antar 

daerah, antara perkotaan dan perdesaan, sehingga gejolak 

sosial terjadi di masyarakat Kalimantan Selatan; 

(e) secara umum, situasi ekonomi Provinsi Kalimantan 

Selatan pada tahun2020-2024 diperkirakan masih dalam 

kondisi membaik, namun jika dikaitkan dengan situasi 

kerawanan stabilitas politik dan keamanan menjelang 

Pemilu 2024 mendatang, serta dampak situasi konflik 

global persaingan negara-negara internasional dan 

stabilitas kawasan serta kondisi pandemic Covid-19, dapat 

mempengaruhi terjadinya sentimen pasar modal, 

melemahnya nilai tukar rupiah dan menurunnya 

kemampuan investasi nasional mempengaruhi 

terhambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kalimantan 

Selatan; 

(f) Menjamunya..… 
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 (f) Menjamurnya Toko Modern Berjejaring (TMB) Indomaret 

dan Alfamart memiliki dampak yang sangat besar terhadap 

keberadaan toko tradisional. Kebijakan masing-masing 

pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang membatasi TMB 

seringkali diakali oleh pemilik TMB dengan mengganti 

nama toko dengan nama lain namun dengan pola 

manajemen maupun pemasaran yang sama.Hal tersebut 

dapat memicu berbagai aksi penolakan terhadap 

keberadaan TMB yang dilakukan oleh warga sekitar yang 

manganggap keberadaan TMB tersebut tidak memiliki ijin 

dari RT/RW maupun pemerintah; 

(g) Keberadaan transportasi online di wilayah Kalimantan 

Selatan yang terdiri dari Grab dan Gojek yang berkembang 

pesat telah menggusur keberadaan transportasi 

konvensional (Taxi dan Ojek). Permasalahan internal 

antara pengelola transportasi online dengan mitra 

(pengemudi) sering terjadi, dan rata-rata disebabkan 

karena penetapan tarif baru dan sistem perolehan point 

yang dianggap merugikan mitra; 

(h) Pembangunan hotel di tengah kota, terutama wilayah Kota 

Banjarmasin dan Kota Banjarbaru yang semakin banyak 

akan mempengaruhi peningkatan perekonomian 

masyarakat setempat. Namun disisi lain pengaruh 

kehidupan modern dan hedonis, akan mengikis budaya asli 

daerah serta sifat rukun masyarakat menjadi warga 

metropolis yang cenderung acuh dan individual. 

 

(4)  Sosial Budaya 

 

(a) Keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan 

agama yang dimiliki bangsa Indonesia turut mempengaruhi 

tatanan… 
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 tatanan kehidupan sosial dimasyarakat. Pada satu sisi, 

keanekaragaman komponen bangsa dapat dipandang 

sebagai potensinasional membangun bangsa, namun 

pada sisi lain keanekaragaman tersebut dapat dipandang 

sebagai potensi konflik yang memicu disintegrasi bangsa; 

(b) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain 

merupakan potensi pembangunan nasional, juga 

merupakan potensi konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan 

gaya hidup barat yang masuk melalui tayangan media 

elektronik serta lemahnya regulasi media berdampak 

terhadap perubahan sistem nilai, pola pikir, sikap dan 

perilaku masyarakatKalimantan Selatan. Kecenderungan 

sikap permisif, konsumtif dan individualis telah membawa 

sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan 

melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat 

menimbulkan gangguan Kamtibmas; 

(c) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu 

agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk 

agama itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap 

pro-kontra masyarakat yang menjurus terjadinya konflik 

sosial. Pemahaman dan implementasi ajaran agama 

belum berkembang secara baik, bahkan pada sisi tertentu 

mengalami penurunan dan munculnya gejala fanatisme 

sempit. Sebagian pemuka agama cenderung 

menggunakan agama untuk kepentingan tertentu 

(politisasi agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) 

sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap para tokoh agama; 

(d) Kalimantan Selatan sebagai bentuk miniatur Indonesia 

yang akrab dengan kearifan budaya lokal dapat 

mengakomodir dari seluruh ke-bhinnekaan yang ada di 

Indonesia serta mampu meredam setiap konflik dengan 

budaya… 
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 budaya yang saling menghormati dan menghargai serta 

penuh etika dan tata nilai. Hal ini dapat memberikan contoh 

demokrasi Kalimantan Selatan untuk diterapkan di wilayah 

lain dalam setiap menangani suatu permasalahan bangsa; 

(e) Kemajemukan serta keragaman budaya masyarakat 

Kalimantan Selata sudah terjalin dengan harmonis, 

keragaman budaya yang diakibatkan oleh banyaknya 

pendatang yang menetap sementara maupun pindah ke 

Kalimantan Selatan dengan tetap membawa 

kebiasaan/adat dari daerah asal mereka. Sikap permisif 

masyarakat terhadap pendatang dari luar daerah tersebut 

menjadikan Kalimantan Selatan seringkali tercoreng oleh 

ulah beberapa kelompok LSM dan Ormas yang melakukan 

tindakan intoleransi terhadap pemeluk agama lain dan 

kegiatan budaya yang dianggap bertentangan dengan 

ajaran mereka. Disamping itu sebagian kelompok 

masyarakat pendatang masih mempertahankan adat dan 

budaya dari tempat asalnya yang bertentangan dengan 

adat budaya masyarakat Kalimantan Selatan sehingga 

menimbulkan permasalahan fanatisme kedaerahan dan 

eksklusifisme kelompok yang sering menimbulkan konflik; 

(f) Banyaknya kelompok radikal di wilayah Kalimantan 

Selatan seperti FPI, Simpatisan ISIS, Kelompok Khilafatun 

Muslimin dan lain-lain, berpotensi dimanfaatkan oleh elite 

politik maupun jaringan terorisme untuk mendapatkan 

dukungan dari anggota kelompok radikal tersebut, baik 

dalam bentuk rekruitmen anggota maupun dalam 

mengeksploitasi isu-isu bernuansa SARA; 

(g) Keberadaan LSM-LSM ekstrim/kritis baik nasional maupun 

lokal serta kelompok-kelompok mahasiswa tertentu yang 

senantiasa aktif mengkritisi kebijakan pemerintah. Sikap 

kritis kelompok tersebut biasanya disampaikan melalui  

aksi… 
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 aksi unjuk rasa,diskus publik, kajian ilmiah, penyampaian 

opini, press release dan lain-lain; 

(h) Pada tahun 2019 di wilayah Kalimantan Selatan telah 

dilaksanakan aksi unjuk rasa sebanyak 94 kali, dengan 

rincian 92 kali di wilayah Kota Banjarmasin dan 2 kali di 

Kota Banjarbaru, kegiatan unjuk rasa tersebut dilakukan 

oleh BEM Kalsel, Ormas, LSM dan elemen ormas lainya 

yang mana mengangkat permasalahan terkait protes 

pengesahan RUU KPK dan KUHP, penanganan Karhutla 

yang belum maksimal, kerja DPRD yang dianggap tidak 

melaksanakan aspirasi rakyat, dan lain sebagainya; 

(i) Permasalahan tanah diperkirakan masih menjadi faktor 

utama munculnya konflik sosial masyarakat, meliputi : 

ketidakjelasan status kepemilikan tanah, kepemilikan 

tanah secara ganda/ tumpang tindih kepemilikan, 

penyimpangan peruntukan atas tanah, sengketa tanah 

yang berdampak pada penggusuran/ pembongkaran 

paksa, perkelahian massal dan kemungkinan akan 

berakhir dengan tindakan anarkis, terjadinya pembebasan 

tanah / lahan untuk kepentingan pembangunan fasilitas 

umum, sering menimbulkan gejolak massa yang dapat 

berakhir dengan tindakan anarkis, akibat proses ganti rugi 

yang tidak seimbang, dimana Pemerintah bertindak hanya 

berdasarkan proses hukum yang cenderung berpihak 

kepada pengembang maupun Pemerintah itu sendiri. 

 

(5)  Keamanan  

 

(a) Berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait 

dengan kejahatan konvensional, transnasional, 

Kontinjensi dan Pelanggaran HAM telah dilakukan, namun 

demikian… 
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 demikian masih terdapat potensi ancaman gangguan 

kamtibmas yang perlu diwaspadai sering terjadi dan 

meresahkan masyarakat antara lain terorisme, 

perompakan, pembunuhan, pencurian (Curas, Curat dan 

Curanmor), Narkoba diantara kasus yang paling indeks 

meningkatpada tahun 2017 adalah Curat, Narkoba / Obat 

Daftar G dan Curanmor. 

 

(b) Permasalahan Terorisme  

 

Kalsel menjadi area strategis persinggahan maupun 

persembunyian para pelaku terorisme di Indonesia. Letak 

geografis Kalsel sebagai pintu gerbang Pulau Kalimantan 

dari daerah tercepat menuju pulau disekitarnya 

memungkinkan para pelaku menjadikan Kalsel sebagai 

area safe house (daerah aman). Di Kalsel telah terindikasi 

pelaku sebagai simpatisan ISIS. 

 

Perkembangan Simpatisan ISIS & kelompok 

Radikal di Wilayah Kalsel dan Tahun 2015 s/d 2018 

dilakukan penyelidikan dan pembuntutan oleh Anggota 

Direktorat Intelkam Polda Kalsel beserta Jajaran Tahun 

2018 Mantan Napi Teror ada 2 orang di Kab. Tanah 

Bumbu dan HSU. Pendukung ada 1 orang asal daerah 

Kab. Tabalong namun sampai dengan saat ini masih 

berada di Prov. DIY. Untuk simpatisan ISIS yang 

berdomisili di : 1 orang di Kota Banjarmasin, 1 orang di 

Kota Banjarbaru, 4 orang Kab. Banjar, 1 orang di Kab. 

Tapin, 3 orang di Kab. Hulu Sungai Selatan, 2 orang di 

Kab. Hulu Sungai Utara, 1 orang di Kab. Tabalong dan 6 

orang… 
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 orang di Kab. Tanah Bumbu. Total yang dalam 

pengawasan Polda Kalsel : 22 orang. 

 

Tahun 2017 ada 1 simpatisan yang sempat berada 

di Kab. Tanah bumbu dan sudah kembali ke daerahnya 

yaitu Prov. Jawa Barat, sehingga di yang tersisa 

sebanyak 19 orang simpatisan dan 1 orang pendukung 

yang berdomisili di : 1 orang di Kota Banjarmasin, 1 orang 

di Kota Banjarbaru, 5 orang Kab. Banjar, 1 orang di Kab. 

Tapin, 3 orang di Kab. Hulu Sungai Selatan, 1 orang di 

Kab. Hulu Sungai Utara, 2 orang di Kab. Tabalong (1 

simpatisan dan 1 pendukung) dan 6 orang di Kab. Tanah 

Bumbu. 

 

Tahun 2016 sebanyak 21 orang berdomisili :1 orang 

di Kota Banjarmasin, 1 orang di Kota Banjarbaru, 5 orang 

Kab. Banjar, 1 orang di Kab. Tapin, 3 orang di Kab. Hulu 

Sungai Selatan, 1 orang di Kab. Hulu Sungai Utara, 2 

orang di Kab. Tabalong dan 7 orang di Kab. Tanah 

Bumbu. 

 

Di Wilayah Kalsel berdasarkan penyelidikan di tahun 

2017 dan 2018 terdapat 2 kelompok yang diduga 

menganut paham radikal / garis keras, adalah Kelompok 

Jamaah Anshorud Tauhid Kab. HSS : 3 orang pengikut 

(tidak bertambah dari 2017 - 2018) dan Kelompok 

Khilafatul Muslimin Kab. Kotabaru : 74 orang pengikut, di 

tahun 2017 dan bertambah menjadi 94 orang pengikut di 

tahun 2018. 

  

(c) Kasus…... 
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 (c) Kasus dan Penyalahgunaan senjata api yang terjadi di 

Kalsel selama tahun 2018 yaitu pada hari Kamis, 24 Mei 

2018 Skp. 20.30 Wita di Warung Gorengan Jl. Karang Rejo 

RT. 005 RW. 001 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan 

Ulin Kota Banjarbaru tlh terjadi penembakan oleh Orang 

Tak Dikenal (OTK) yang di duga menggunakan senjata 

api. BB : Selongsong peluru yang bertuliskan PIN 9 MM.  

Kronologis kejadian Berawal saat saksi 2 dan saksi 3 

sedang berjualan gorengan yg mana saat itu korban a.n. 

BAKRI, Amuntai, 30 November 1983 ( 35 tahun), Swasta, 

alamat Jl. Abadi III RT. 06 RW. 01 Guntung Manggis Kota 

Banjarbaru dan saksi 1 juga berada di TKP. tidak lama 

datang 2 (dua) orang laki laki yg tidak dikenal. 

menggunakandrs yg diduga jenis yamaha mio sporty 

warna hijau mampir disamping kiri warung gorengan 

tersebut. yg mana saat itu posisi saksi 3 duduk dikursi dan 

korban posisi berdiri tdk jauh berada disamping saksi 3 

skitar 1 meter. saksi 2 berada disebelah kiri saksi 3 yg 

jaraknya sekitar 2 meter. setelah melihat 2 (dua) orang laki 

laki yg tdk dikenal tersebut mampir. saksi 3 langsung 

berdiri. perkiraan saksi 3 ingin membeli gorengan. secara 

tiba tiba ada bunyi letusan sebanyak 1 (satu) kali. yg mana 

saat beriringan bunyi letusan tersebut dari korban merasa 

kesakitan dibagian pantat sebelah kanan, setelah 

dirasakan ternyata korban terkena tembakan. kemudian 

korban langsung lari masuk kedalam warung dan tdk lama 

2 orang laki laki yg tdk dikenal tersebut juga pergi 

meninggalkan TKP.  

 

Kamis, 21 Juni 2018 Skp 09.00 Wita telah tersebar 

video dengan durasi 5 detik yang menunjukan adanya 

anak usia dini yang melakukan aksi latihan menembak 

Sasaran..… 
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 sasaran dengan menggunakan senjata api, dari video 

yang berdurasi 5 detik tersebut anak dengan usia dini 

tersebut telah menembakan senjatanya sebanyak 1 

(satu) kali, selain itu terdapat salah satu pendamping 

yang merupakan anggota Perbakin Prov. Kalsel. Pelaku 

a.n. : 1)  H. WARDHANI, 32 Tahun, Wiraswasta, almt Jl. 

Sultan adam Komp. Taekwondo Permai Jalur 9 No 20 RT. 

36 / 03 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota 

Banjarmasin, 2) AZRAF GANI, 7 Tahun, Pelajar, Jl. 

Sultan adam Komp. Taekwondo Permai Jalur 9 no 20 Rt 

36 / 03 Kel. Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota 

Banjarmasin. Saksi AGUNG SURYA NEGARA, 40 

Tahun, Polri (Komisi Juri dan Perwasitan Bidang Tembak 

Reaksi Perbakin Kalsel), Aspolresta Banjarbaru. BB : 

Senjata api Non Organik  TNI / Polri yang di pinjam 

pakaikan yaitu jenis pistol merk CZ 83 Peluru Karet Kal 9 

mm. SIPSPK/10421/XI/2017 berlaku s/d 8 November 

2018, Buku Pass No. Pol BPSPK/10421/XI/2017  berlaku 

s/d 6 November 2018. Terkait dengan Peraturan Kapolri 

No 18 Tahun 2015 tentang perizinan, pengawasan dan 

pengendalian senjata  api Non Organik TNI / Polri tentang 

syarat memiliki dan menggunakan senjata api Non 

Organik TNI/ Polri peruntukan beladiri, telah terjadi 

kelalayan yang dilakukan olh Sdr. H. WARDHANI 

mengetahui tentang aturan tersebut, dimana saya 

mengakui tentang kelalaian saya untuk meminjamkan 

senjata api tersebut kepada anaknya yang masih di 

bahwah umur untuk melakukan latihan menembak. 

 

Rabu tanggal 17 Oktober 2018 skj 21.15 wita pada 

saat Anggota polsek halong melaksanakan 

penggeledahan terkait tindak pidana judi togel dirumah 

Sdr..… 
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 sdr ARIYANTO Als ANTO Bin TAUFIKURAHMAN JENIS 

KELAMIN : Laki-laki, TEMPAT, TGL. LAHIR / UMUR : 

Uren, 25 Juni 1989, PEKERJAAN : Petani, AGAMA : 

Islam, KEWARGANEGARAAN : Indonesia / Banjar, 

ALAMAT SEKARANG : Desa Uren  Rt 01 Kec. Halong 

Kab. Balangan, yang mana pada saat dilakukan 

penggeledahan di dalam kamar milik sdr. ARIYANTO Als 

ANTO Bin TAUFIKURAHMAN tepatnya di bawah kasur 

ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras 

pendek yang mana popor terbuat dari kayu berwarna 

coklat kehitaman serta laras terbuat dari besi berwarna 

kehitaman dan pada laras terdapat lilitan tali yang terbuat 

dari ban berwarna hitam kemudian senjata api rakitan 

tersebut telah terisi 1 (satu) butir peluru tajam kaliber 5,56 

mm ( lima koma lima puluh enam milimeter) di dalamnya 

dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis laras pendek 

yang mana popor terbuat dari kayu berwarna coklat 

kekuningan serta laras terbuat dari besi berwarna silver 

kemudian senjata api rakitan tersebut telah terisi 1 (satu) 

butir peluru tajam kaliber 9 mm ( sembilan milimeter) di 

dalamnya, setelah ditanyakan akan ijin kepemilikan 

senjata api rakitan tersebut Sdr. ARIYANTO Als ANTO 

Bin TAUFIKURAHMAN  mengakui tidak memiliki ijin, 

kemudian Tersangka dan barang bukti diamankan dan 

dibawa ke Polsek Halong guna proses hukum lebih lanjut. 

 

Jumat, 19 Okt 2018 unit BUSER mendapatkan 

informasi tentang kepemilikan senpi tanpa ijin, kemudian 

skj 15.00 wita dilakukan pengeledahan dirumah sdr. H. 

RUSDIN di Ds. Maradap RT. 02 Kec. Parsel Kab. 

Balangan dan ditemukan 1 pucuk senpi larang panjang 

rakitan dan pada saat penggeledahan pelaku melarikan 

diri… 
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 diri kebelakang rumah. Kemudian BB dan diamankan ke 

Polres Balangan guna proses hukum lebih lanjut. 

 

Selasa, 16 Oktober 2018 skj 15.00 wita, Tim 

gabungan Sat Resnarkoba, Satreskrim Polres Tabalong 

dan Polsek Haruai Polres Tabalong telah melakukan 

ungkap kasus  ttg adanya pesta narkoba dan peredaran 

gelap narkoba di wilayah trans sosial Desa Bongkang 

kecamatan Haruai kab Tabalong, dari hasil ungkap kss 

tsb di temukan senpi rakitan, amunisi beserta barang 

bukti narkoba lainya. Pelaku ANDRIYANTO Als ANDRE 

Als BIAWAK Bin AHMAD SIDIK, Umur 37 th, agama 

Islam, pekerjaan tidak ada (PECATAN BRIMOB), Alamat 

ds. Benua Lawas RT 4 RW 1 kec. Takisung kab. Tanah 

Laut. BB : Sabu seberat 35,51 gram, 3 Butir ineks, Uang 

tunai sebayak Rp. 10.400.000, dalam tas yg dibawa 

ketika lari dr penangkapan, Uang Tunai sebanyak Rp. 

6.900.000,- di pondok TSK, Senpi Rakitan laras panjang, 

15 butir peluru organik 9 mm, 2 pucuk senapan angin 2.5 

mm. 

(d) Kasus Danau Bangkau Kab. HSS & HST (penyetruman 

ikan) selama Pada tanggal 14 Agustus 2018 adanya 

keberatan Warga Ds.Sungai Buluh atas Pengrusakan 

kelotok / jukung milik Pelaku penyetruman Ikan di Awang 

Mahang Ds Sungai Buluh Kec. Labuan Amas Utara Kab. 

HST oleh pihak Patorli Gabungan. 

  

(e)  Jumlah Lapas dan Rutan di Prov. Kalsel 

  Prov. Kalsel memiliki Lapas dan Rutan sebanyak 14 

yang tersebar di Kab / Kota, namun banyaknya para 

pelaku tindak pidana khususnya TP Narkoba / Daftar G 

Sehingga..… 
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 sehingga Lapas dan rutan mengalami kelebihan 

kapasitas dan seringnya terjadi kerusuhan Napi yang 

mengakibatkan mudahnya para Napi melarikan diri. 

Adapun data Rutan dan Lapas di Prov. Kalsel, sebagai 

berikut : 

((1))  Lapas Kelas II A Banjarmasin; 

((2))  Lapas Kelas II B Amuntai;  

((3))  Lapas Kelas II B Kotabaru; 

((4))  Lapas Kelas III Banjar Baru;  

((5))  Lapas Kelas III Tanjung; 

((6))  Lapas Narkotika Kelas II A Karang Intan; 

((7))  Lapas Perempuan Kelas II A Martapura; 

((8)) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I 

Martapura; 

((9))  Rutan Kelas II B Barabai. Pada hari Sabtu tanggal 18 

Agustus 2018 Jam 04.30 Wita telah melarikan diri 1 

(satu) orang tahanan dari Rumah Tahanan Kelas IIB 

Barabai Kab. HST. An.SDR. EKO APRI Bin 

BAMBANG AGUS SANTOSO, Umur 24 Tahun, 

Agama Islam, SUKU Banjar, Pekerjaan tidak bekerja 

( Napi Kasus Pencurian dengan Pemberatan ) 

alamat. Desa Galumbung Rt. 02 Kec. Juai Kab. 

Balangan Prop. Kalsel; 

((10))  Rutan Kelas II B Kandangan; 

 ((11))  Rutan Kelas II B Marabahan. Pada hari Kamis tgl 

01 Nopember 2018 skp 10.00 Wita telah terjadi 

pembakaran Pintu gerbang Rutan Klas IIB 

Marabahan. Pelaku Pelaku : APRIADI Als AAB Bin 

YANANG (Alm), Lahir di Muara Pulau tgl 07 Maret 

1987, Laki-laki, Swasta, Islam, Alamat Jl. Perintis 

Rt… 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db652350-6bd1-1bd1-a969-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db651950-6bd1-1bd1-a84e-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64f850-6bd1-1bd1-8166-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/3ce4f890-a76f-176f-afa1-313132383133
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/2e9e5a90-94f8-14f8-fb21-313030303432
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db649430-6bd1-1bd1-8036-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/f36a12e0-80a6-10a6-cd8e-313131333339
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db650460-6bd1-1bd1-f817-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db650460-6bd1-1bd1-f817-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64ee50-6bd1-1bd1-9d15-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64e460-6bd1-1bd1-9510-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64da50-6bd1-1bd1-a619-313134333039
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 Rt.006 Rw.002 Desa Pulau Karya Kec. Tabukan 

Kab. Barito Kuala; 

((12))  Rutan Kelas II B Pelaihari; 

((13))  Rutan Kelas II B Rantau; 

((14))  Rutan Kelas II B Tanjung. 

 

Sebagai pengemban fungsi harkamtibmas, Polri juga harus 

siap dan mampu dalam menghadapi berbagai perkembangan 

gangguan kamtibmas yang semakin kompleks dan meningkat 

sesuai dengan perkembangan Iptek. Polri ke depan akan 

menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas yang 

semakin komplek dan meningkatnya 4 (empat) jenis kejahatan 

(Konvensional, Transnasional, kejahatan terhadap kekayaan 

Negara dan kejahatan berimplikasi kontijensi). Perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi 

dan komunikasi,sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas 

yang tentunya berdampak pada operasionalisasi tupoksi Polri di 

lapangan, sedangkan untuk menghadapi hal tersebut, kondisi 

peralatan Polri yang ada saat ini selalu di benahi sesui dengan 

tuntutan zaman.  

 

Masih adanya permasalahan-permasalahan sosial ditengah-

tengah kehidupan masyarakat khususnya Suku Agama Ras dan 

Antar golongan (SARA) yang disebarluaskan melalui Media Sosial 

menjadi HOAX yang berimbas kepada beberapa sektor kebijakan 

yangmenimbulkan potensikonflik, pada akhirnya berdampak 

padameningkatnya gangguan kamtibmas di masyarakat.Selain itu, 

seiring perkembangan jaman, pergeseran nilai-nilai sosial di 

masyarakat yang begitu cepat ternyata juga berdampak terhadap 

berkembangnya gangguan kamtibmas. Khususnya pada saat ini  

penyebaran HOAX sangat ramai dengan tujuan pencitraan Paslon 

Capres 2019 sehingga masyarakat sangat mudah diprovokasi 

tanpa… 

http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64d060-6bd1-1bd1-aaec-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64c660-6bd1-1bd1-9809-313134333039
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/detail/monthly/upt/db64bc10-6bd1-1bd1-d27d-313134333039
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 tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya yang dilakukannya 

penyebaran HOAX tersebut melalui Medsos (WA, IG, FB, Twitter 

dll). 

 

b. Analisa SWOT( Strength, Weakness, Oportunities dan Threats ) 

 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Direktorat Samapta 

Polda Kalsel dalam melaksanakan tugasnya sebagai salah satu fungsi 

Preventif Polri khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam 

memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat dilihat dari analisa 

SWOT ( Strength, Weakness, Oportunities dan Threats), yaitu : 

 

1) Kekuatan ( Strength) 

 

a) Direktorat Samapta Polda Kalsel terus berupaya untuk menjadi 

lembaga yang profesional dan mandiri serta menjadikan personel Dit 

Samapta yang mahir, terpuji dan taat hukum, dengan melaksanakan 

pembenahan berkelanjutan pada reformasi Kultural, Struktural dan 

Instrumental yang didasari dengan komitmen kuat untuk meningkatkan 

kuantitas guna memenuhi DSPP Dit Samapta Polda Kalsel 

berdasarkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia No 14 Tahun 

2018 tentang struktur dan Organisasi Polri pada tingkat Polda sebagai 

upaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 

disertai dengan  peningkatan kualitasnya; 

 

b) Jumlah Personel Dit Samapta Polda Kalsel sebanyak 184 ( 

seratusdelapan puluh empat ) orang yang terdiri dari : Polri sebanyak 

172 ( seratus tujuh puluh dua ) orang dengan jenjang kepangkatan  : 

Kombes   Pol  sebanyak 1  ( satu )  orang,  Pamen sebanyak 7 ( tujuh 

) orang, Pama sebanyak 7 ( tujuh) orang dan Brigadir sebanyak 154 ( 

seratus lima puluh empat) orang, sedangkan PNS sebanyak 1 ( dua ) 

orang… 
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 orang dengan jenjang kepangkatan golongan IV dan sebanyak 2 (dua) 

orang kepangkatan golongan III; 

 

c) Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Samapta 

Polda Kalsel, antara lain adalah : 

(1) R4 sebanyak 19 ( delapan belas ) unit yang terdiri dari : 

(a) 1 (satu) unit R4 Suzuki Grand Vitara yang digunakan untuk 

mendukung operasional Dir Samapta Polda Kalsel. 

(b) 1 (satu) unit Nissan Terano yang digunakan untuk mendukung 

operasional WadirSamapta Polda Kalsel. 

(c) 2 (dua) unit R4 Sedan Timor. 

(d) 3 (tiga) unit Isuzu D Max. 

(e) 1 (satu) unit R4 Ranger double kabin. 

(f) 1 (satu) unit R4 patroli Kijang. 

(g) 1 (satu) unit R4 patroli Avanza. 

(h) 1 (satu) unit R4 APC (Armoured Personal Carrier). 

(i) 1 (satu) unit R4 Hilux. 

(j) 2 (dua) unit R4 Ransus Satwa. 

(k) 1 (satu) unit R4 Ford Security Barrier. 

(l) 1 (satu) unit R4 Public Address. 

(m) 1 (satu) unit R4 Sedan Mitsubishi Lancer. 

(n) 1 (satu) unit R4 Karhutla. 

(o) 1 (satu) unit Toyota Hilux (Raisa). 

 

(2) R2 sebanyak 64 ( enam puluh empat ) unit, yang terdiri dari : 

(a) 10 ( sepuluh ) unit R2 Suzuki A100 yang digunakan untuk 

mendukung Opsnal anggota Dit Samapta Polda Kalsel. 

(b) 2 ( dua ) unit R2 Kanzen 125 yang juga digunakan untuk 

mendukung Opsnal anggota Dit Samapta Polda Kalsel. 

 (c) 9 ( sembilan ) unit R2 Suzuki Ts 125 Trail yang digunakan untuk 

mendukung Opsnal anggota Dit Samapta Polda Kalsel. 

(d) 23… 
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 (d) 23 ( dua puluh tiga ) unit R2 Trail Raimas DR200S yang 

digunakan untuk mendukung Peleton Pengurai Massa Subdit 

Dalmas Dit Samapta Polda Kalsel juga dipergunakan untuk 

melaksanakan kegiatan Patroli. 

(e) 20 ( dua puluh ) unit R2 Vixion yang digunakan untuk  

mendukung  opsnal anggota Dit Samapta Polda Kalsel. 

 

(3) R6 sebanyak 16 (enam belas) unit, yang terdiri dari : 

(a)  2 (satu) unit AWC. 

(b) 4 (empat) unit truk Dalmas. 

(c) 3 (tiga) unit Ransus SAR Polri. 

(d) 3 (tiga) unit Bus. 

(f) 1 (satu) unit Public Addres. 

(g)  1 (satu) unit Security Barrier 

(h)  1 (satu) unit Karhutla. 

(i)   1 (satu) unit Truk Box. 

 
 

(4) Sepeda sebanyak 20 ( dua puluh satu ) unit yang digunakan untuk 

mendukung Program Unggulan Dit Samapta Polda Kalsel yaitu 

penggelaran Patroli bersepeda pada tempat - tempat rawan yang 

tidak bisa dilalui oleh Ranmor R4/2. 

 

d) Pelaksanaan Waskat ( Pengawasan Melekat ) yang sekarang berubah 

nama menjadi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) 

dilingkungan kerja Dit Samapta Polda Kalsel  disertai dengan dukungan 

dari unsur pimpinan yang selalu memberikan arahan dan motivasi bagi 

personel Samapta merupakan modal dasar bagi personel Dit Samapta 

Polda Kalsel untuk memberikan Pelayanan, Perlindungan dan 

Pengayoman yang terbaik bagi masyarakat dan harus dikelola dengan 

baik… 
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 baik dan berkesinambungan dalam rangka keberhasilan pelaksanaan 

tugas guna meraih kepercayaan masyarakat; 
 

e) Sebagian besar personil Samapta adalah para BintaraRemaja dengan 

tingkatpendidikan minimal SMA dan sebagian besar masih mengikuti 

perkuliahan bahkan sudah ada yang telah menjadi Sarjana Hukum; 

f) sehingga memiliki kualitas intelegensia yang memadai dalam 

mendukung keprofesionalitasan para Personel Dit Samapta Polda 

Kalsel dalam melaksanakan tugasnya dilapangan; 

 

g) Para Bintara Remaja yang pada umumnya adalah putra daerah 

mempunyai peluang untuk bersinergi dengan masyarakat baik dalam 

dinas maupun di dalam pergaulan sehari - hari untuk meningkatkan 

pencitraan Polri yang positif sebagai wujud mendukung Renstra Polri 

tahap IV 2020-2024. 

 

2) Kelemahan ( Weakness ) 

 

a) Masih belum tercukupinya jumlah Personel Dit Samapta Polda Kalsel 

berdasarkan DSPP yang tertuang dalamPerpol No 14 Tahun 2018 

pada Tingkat Polda Bahwa personel Direktorat Samapta Polda Kalsel 

sebanyak 456( empat ratus lima puluh enam ) orang sedangkan Riil 

hanya sebanyak 184 ( seratus delapan puluh empat ) masih terdapat 

kekurangan personel sebanyak 272( dua ratus tujuh puluh dua ) orang 

sehingga dapat menghambat pelaksanaan tugas dilapangan dalam 

memberikan Perlindungan, Pengayoman dan Pelayanan kepada 

Masyarakat serta Menegakkan Hukum; 

 
b) Belum memadainya instrumen IT (informasi dan teknologi) yang dimiliki 

untuk mengimbangi perkembangan masyarakat yang semakin pesat 

dan maju dibidang tersebut. 

 

 

3) Peluang… 
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 3) Peluang ( Opportunities ) 

 

a) Dengan adanya kontrol eksternal dari BPK, Komnas HAM, LSM serta 

masyarakat secara langsung merupakan kepedulian masyarakat yang 

memotivasi peningkatan sumber daya dan kinerja Polri, khususnya 

Direktorat Samapta Polda Kalsel. 

 
b) Adanya hubungan baik dengan Pemerintah Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan dan TNI serta instansi terkait lainnya dalam 

melaksanakan penegakan Perda merupakan peluang bagi Polri untuk 

dapat menciptakan rasa aman bagi masyarakat Provinsi Kalimantan 

Selatan; 

 

c) Pendekatan terhadap tokoh masyarakat, tokoh Agama dan tokoh Adat 

melalui strategi Polmas dapat memberikan peluang untuk bersinergi 

secara bersama – sama dalam menjaga dan memelihara stabilitas 

keamanan di dalam masyarakat itu sendiri; 

 

d) Membantu dalam pelaksanaan pengamanan Bank dan perusahaan 

lainya terhadap para investor dan pengusaha meruapakan peluang 

bagi Polri untuk menggalang para investor danpengusaha khususnya 

diwilayah Provinsi Kalimantan Selatan dalam membantu operasional 

pelaksanaan tugas Dit Samapta Polda Kalsel. 

 

4) Ancaman ( Threats ) 

 

a) Permasalahan  Kamtibmas  yang  sangat  menonjol  terjadi di wilayah 

Polda Kalsel meliputi penambangan batubara tanpa ijin ( Peti ); 

b) penebangan / pembalakan kayu liar, masalah unjuk rasa karyawan / 

mahasiswa dan masalah Kamtibcarlantas sampai dengan saat 

inimasih mewarnai kondisi Kamtibmas di Kalsel sehingga perlu disikapi 

secara… 
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 secara hati - hati dan professional agar tidak berkembang menjadi lebih 

fatal; 

c) Meningkatnya gaya hidup masyarakat luas termasuk di wilayah 

Kalimantan Selatan akibat dampak dari perkembangan zaman dapat 

menyebabkan meningkatnya Curanmor, Anirat, Sajam, perjudian, 

Curas, Curat, kebakaran, pembunuhan dan gangguan Penyakit 

Masyarakat yang dapat meresahkan masyarakat sehingga perlu 

adanya peningkatan pelaksanaan Turjawali; 

 

d) Semakin maraknya penyalahgunaan dan peredaran Narkoba di 

wilayah Kalimantan Selatan dapat merusak generasi muda dan tidak 

menutup kemungkinan akan menjalar bagi Personel Polri itu sendiri 

khususnya anggota Dit Samapta Polda Kalsel sehingga perlu kehati - 

hatian dalam menyikapi perkembangan tersebut. 

 

e) Adapun masalah kontijensi di Prov. Kalsel, Antara lain :  

(1) Penyelesaian sengketa tata batas antar Prov. Kalsel dengan 

Kaltim, Kalteng dan Sulbar serta tata batas di wilayah Prov. Kalsel 

(2) Terjadinya perselisihan antar etnis yang meluas, yang 

memungkinkan terjadi antar etnis yang ada di Kalsel (Dayak, 

Bugis, Banjar, Madura). 

 

c. Permasalahan 

 

Setelah mempelajari beberapa aspek kehidupan yang mempengaruhi kondisi 

dan situasi keamanan di wilayah Polda Kalimantan Selatan yang selanjutnya 

dianalisa melalui analisa SWOT maka dapat diidentifikasi potensi permasalahan 

pada Polda Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut: 

1) Dengan terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu Caleg dan Capres 

tahun 2019 akan berpengaruh pada situasi Kamtibmas wilayah dengan 

kebijakan-kebijakan yang diambil akan terjadi pro dan kontra.  
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 2) penyebaran paham radikalisme dan intolerasi yang semakin 

mengganggu stabilitas dan keamanan; 

3) masih adanya kelompok masyarakat yang belum menerima Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara;  

4) masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian 

karena masih adanya permasalahan baik dibidang pertanahan, lahan 

usaha dan pertambangan yang dapat memicu munculnya konflik;  

5) peningkatan keamanan melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan 

penanggulangan 4 (empat) jenis kejahatan masih perlu ditingkatkan.  

6) Berbagai kejahtan transnasional seperti penyeludupan, Narkoba, siber, 

transaksi elektronik, tindak pidana perairan dan sebagainya masih 

menjadi gangguan nyata terhadap keamanan Kalimantan Selatan;  

7) kinerja organisasi Polda dalam memberikan pelayanan Kamtibmas prima 

di era demokrasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan 

dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap Polri.  

8) Perubahan mind set dan kultur set terus dilakukan serta peningkatan 

kesejahteraan personel menuju kinerja organisasi yang lebih baik harus 

terus dilakukan perbaikan; 

 9) pelayanan publik kepolisian yang prima yang didukung peralatan Polri 

berbasis teknologi sampai unit terdepan (Polsubsektor) belum maksimal 

tergelar dan diberdayakan secara efektif;  

10) proses globalisasi dan kemajuan Iptek juga menghadirkan berbagai 

ancaman yang perlu diantisipasi;  

11) kuantitas dan kualitas SDM anggota di Polda Kalimantan Selatan yang 

berpengetahuan TIK belum memenuhi harapan masyarakat sehingga 

perlu ditingkatkan kembali kompetensinya;  

12) kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kamtibmas di era 

demokratisasi dan keterbukaan informasi publik perlu ditingkatkan melalui 

regulasi peraturan;  

13)  masih terbatasnya jumlah penyidik Polda Kalimantan Selatan yang 

berlatar belakang S-1 atau yang sederajat, sehingga perlu diperlukan 
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 kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka meningkatkan 

kompetensi yang dipersyaratkan; 

 

14)  terbatasnya sarana prasarana yang berbasis teknologi informasi dan 

alokasi anggaran dalam mendukung sebaran pelayanan kamtibmas dan 

kegiatan operasional akan menjadikan perhatian;  

15) pemenuhan kebutuhan sarana prasarana matrial masih bersifat top down 

sehingga sering terjadi penggunaannya tidak sesuai dengan 

peruntukannya;  

16)      layanan kepolisian melalui sistim elektronik perlu   

     ditingkatkan/optimalkan;  

17)  perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih yang 

dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk 

melakukan kejahatan yang dapat merugikan masyarakat misalnya: 

penipuan dalam dunia maya, kejahatan cyber crime dan kejahatan 

lainnya;  

18)   adanya media sosial yang sering digunakan untuk penyebaran hoax dan 

ujaran kebencian yang mengganggu stabilitas dan keamanan;  

19)       potensi bencana alam masih tinggi dan butuh kesiapsiagaan personil      

     Polda Kalimantan Selatan;  

20)  semakin tinggi lokasi rawan kemacetan, pelanggaran dan angka  

           kecelakaan;  

21) peredaran narkoba, kejahatan korupsi, intoleransi, kelompok radikal, 

ancaman terorisme semakin marak dan telah pada taraf yang 

meresahkan masyarakat;  

22)  semakin bertambahnya kejahatan dimensi baru, sehingga membutuhkan 

pengetahuan dan penanganan khusus;  

23) masih kurang pemahaman dari masyarakat bahwa kamtibmas dan 

penegakan hukum adalah tanggung jawab bersama;  

 24)  berkembangnya infrastruktur dan kawasan tertentu di Kalimantan 

Selatan, selain berdampak berkembangnya perekonomian namun juga 

berdampak terhadap gangguan keamanan dan timbulnya kejahatan; 
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  25)  Kalimantan Selatan sebagai miniatur Indonesia yang beraneka ragam 

ras, suku, agama dan budaya serta berlatar belakang yang beraneka 

ragam akan berpengaruh terhadap perikehidupan dan stabilitas 

keamanan 
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 BAB  II 

 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  

 

Dalam rangka mengantisipasi dan menjawab berbagai tantangan tugas yang akan 

dihadapi pada tahun 2020- 2024 mendatang serta dengan memperhatikan lingkungan 

strategis dan analisis SWOT sebagaimana tersebut diatas, Polda Kalsel dan Satker Direktorat 

Samapta Polda Kalsel menetapkan Visi, Misi dan Tujuan yang sesuai dengan tugas dan 

fungsinya yaitu :  

 

3. Visi dan Misi. 

a. Visi Polda Kalsel. 

“Terwujudnya Kalsel yang Aman dan Tertib.” 

Makna: Terwujudnya Provinsi Kalimantan Selatan yang Aman dan Tertib guna 

mendukung Visi dan Misi Polri: “Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib”. 

 b.  Misi Polda Kalsel. 

“Melindungi, Melayani dan Mengayomi Masyarakat.” 

c.  Visi dan Misi Direktorat Samapta Polda Kalsel 

 

1) Visi 

“Terwujudnya pelayanan yang prima dalam pemeliharaan kamtibmas yang 

bersifat preventif” 

Makna : Terwujudnya pelayanan yang prima dalam pemeliharaan kamtibmas 

yang bersifat preventif guna terwujudnya Visi Polda Kalsel yaitu Terwujudnya 

Provinsi Kalimantan Selatan yang aman dan tertib guna mendukunh visi dan 

misi Polri  

 

 

 

 

2) Misi… 
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 2) Misi 

“Tergelarnya polisi berseragam dari Direktorat Samapta Polda Kalsel 

sehingga timbul rasa bebas masyarakat dari gangguan dan ancaman dengan 

adanya (Quick Response).” 

 

4. Tujuan 

a. Polda Kalsel. 

1) Menjamin Terpeliharanya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di wilayah 

Kalsel; 

 
2) Menegakkan Hukum secara Berkeadilan; 

 
3) Modernisasi Pelayanan Polri di Polda Kalsel; 

 
4) Mewujudkan personel Polda Kalsel yang Profesional; 

 
5) Menerapkan Manajemen Polri yang Terintegrasi  dan Terpercaya; 

 

 

b. Dit Samapta Polda kalsel. 

 

1) Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat diwilayah 

Kalsel. 

 

2) Menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan terpercaya. 

 

 
5. Sasaran Strategis 

 

a. Sasaran strategis Polda Kalsel 

Berdasarkan Sasaran Strategis Polri diatas, Polda Kalimantan Selatan menetapkan 

Sasaran strategis yang kemudian dikelompokan menjadisatu Sasaran Impact (SI) 

dengan satu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan sembilan Sasaran Strategis dengan 

dua belas Indikator Kinerja Pendukung (IKP), antara lain sebagai berikut : 

1) Pencapaian… 
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1) Pencapaian yang diharapkan dengan Sasaran Impact (SI) yaitu “Terwujudnya 

Keamanan dan Ketertiban Kalimantan Selatan” Keberhasilan sasaran strategis 

ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) yaitu Indeks Keamanan dan 

Ketertiban Kalimantan Selatan. 

2) Sembilan Sasaran Strategis dengan dua belas Indikator Kinerja Pendukung 

(IKP) yaitu : 

a) Sasaran Strategis pertama (SS1) yaitu Terwujudnya Pemeliharaan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan Indikator Kinerja 

Pendukung (IKP1) yaitu Indeks Harkamtibmas; 

b) Sasaran Strategis kedua (SS2) yaitu Terselenggaranya Layanan Publik 

Polri yang Prima dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP2) yaitu 

Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian; 

c) Sasaran Strategis ketiga (SS3) yaitu Terwujudnya Penegakan Hukum 

Secara Berkeadilan dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP3) yaitu 

Indeks Gakkum; 

d) Sasaran Strategis keempat (SS4) yaitu Terwujudnya SDM Polda Kalsel 

yang Profesional dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP4) yaitu 

Indeks Profesionalitas SDM; 

e) Sasaran Strategis kelima (SS5) yaitu Pemenuhan Sarana dan 

Prasarana dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP5) yaitu 

Persentase Pemenuhan Pembangunan Bangunan Polda Kalsel; 

f) Sasaran Strategis keenam (SS6) yaitu Terwujudnya Manajemen Media 

dan Pengelolaan Informasi yang Handal dengan Indikator Kinerja 

Pendukung (IKP6) yaitu Persentase Berita Negatif yang di-counter; 

g) Sasaran Strategis ketujuh (SS7) yaitu Terwujudnya Good Governance 

dan Clean Government dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 

yaitu: 

- (IKP7) Nilai AKIP 

(IKP8).... 
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 - (IKP8) Nilai Reformasi Birokrasi 

h) Sasaran Strategis kedelapan (SS8) yaitu Terwujudnya Pengelolaan 

Anggaran yang Akuntabel dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP) 

yaitu: 

- (IKP9) Nilai Kinerja Anggaran 

- (IKP10) Persentase Penyerapan Anggaran 

i) Sasaran Strategis kesembilan (SS9) yaitu Terwujudnya Regulasi dan 

Sistem Pengawasan yang Efektif dengan Indikator Kinerja Pendukung 

(IKP) yaitu: 

- (IKP11) Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat 

- (IKP12) Persentase Penyelesaian Masalah Hukum yang Dihadapi 

Polri 

 

b. Sasaran strategis Direktorat Samapta Polda Kalsel: 

 

Mengacu kepada sasaran strategis Polda Kalslel dan Korsabhara Baharkam 

Polri 2020 - 2024 dan Renstra Polda Kalsel 2020-2024 dengan mendasari 

pencapaian pelayanan publik yang unggul (strive for excellence),Dalam rangka 

mewujudkan Standar Pelayanan Kamtibmas Prima tersebut, maka sasaran 

strategis Direktorat Samapta Polda Kalsel tahun 2020 - 2024 adalah: 

 

a) Sasaran Strategis pertama (SS1) yaitu Terwujudnya Pemeliharaan 

Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dengan Indikator Kinerja Pendukung 

(IKP1) yaitu Indeks Penyelenggaraan Fungsi Samapta 

b) Sasaran strategis ketiga (SS2) yaitu Terwujudnya Good Govermance dan 

Clean Government dengan Indikator Kinerja Pendukung (IKP2) yaituNilai 

AKIP 

 

 

 

6. Pentahapan… 
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 6. Pentahapan Kebijakan 

 

a. Pentahapan Kebijakan Polda Kalsel. 

1) Tahun 2020.  

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi 

polisional yang produktif dengan di dukung almatsus Polri berbasis teknologi 

Kepolisian. 

2) Tahun 2021. 

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan dan sinergi polisional yang produktif dengan di dukung sumber 

daya manusia yang berkualitas. 

3) Tahun 2022. 

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

Kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan di dukung 

sumber daya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi. 

4) Tahun 2023. 

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima 

dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung kecukupan 

kesejahteraan personel polri. 

5) Tahun 2024. 

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

Kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan di dukung 

almatsus Polri berbasis teknologi Kepolisian, sumber daya manusia 

berkulitas, dan kecukupan kesejahteraan personel polri. 

 

b. Pentahapan Kebijakan Direktorat Samapta Polda Kalsel. 

 

1) Tahun 2020.  

Membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dan meningkatkan 

pelayanan publik pada sentra – sentra pelayanan Kepolisian melalui 

pelaksanaan… 
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 pelaksanaan quick wins serta pemenuhan kebutuhan personel dan sarana 

prasarana pada titik-titik pelayanan Polri; 

2) Tahun 2021. 

Meningkatkan budaya pelayanan dan mengintensifkan ruang 

partisipasi publik melalui memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

dengan didukung sumber daya yang berkualitas. 

3) Tahun 2022. 

Meningkatkan pelayanan dan mengintensifkan ruang partisipasi 

publik melalui Kerjasama dengan instansi terkait dengan menggunakan 

komunikasi yang modern dengan didukung sumber daya yang berkualitas. 

4) Tahun 2023 

     Memperkuat pelayanan masyarakat serta mengintensifkan ruang 

partisipasi publik melalui Kerjasama dengan tokoh masyarakat, tokoh 

agama, dan pihak akademisi guna mendorong meningkatkan kualoitas 

pelayanan publik. 

 

5) Tahun 2024 

     Memberdayakan komunitas masyarakat, LSM, Stake Holder, dan 

pihak swasta dengan cara melalui Kerjasama guna meningkatkan pelayanan 

dan mengintensifkan komunikasi yang bertujuan meningkatnya kualitas 

pelayanan publik.  
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BAB  III  
 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN  
KERANGKA KELEMBAGAAN 

 
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLDA KALIMANTAN SELATAN 

  Arah kebijakan Polda Kalimantan Selatan dalam rangka mendukung pencapaian 

kebijakan Polri dibidang keamanan adalah sebagai berikut : 

 

a. Sasaran Strategis “Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Provinsi 

Kalimantan Selatan” dicapai dengan arah kebijakan sebagai berikut: 

 

1) Peningkatan kehadiran Polri dalam rangka kegiatan masyarakat untuk 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain: 

a) meningkatkan kehadiran personel dan pelayanan operasional Polri 

kegiatan masyarakat; 

b) meningkatkan pelacakan dan penangkalan serta penegakan hukum 

terhadap keluar masuknya orang dan barang. 

 

2) Pencegahan dan penanggulangan terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan 

gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain: 

 

a) melakukan pemetaaan potensi terorisme, aksi radikal, konflik sosial, dan 

gangguan kamtibmas lainnya di seluruh daerah hukum Polda Kalimantan 

Selatan; 

b) melakukan… 
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 b) melakukan kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan serta 

kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang terfokus kepada potensi 

terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;  
c) mendukung peningkatan efektivitas penanggulangan terorisme, aksi 

radikal, konflik sosial dan gangguan kamtibmas lainnya;  
d) memperkuat sistem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit lainnya. 
e) penanganan konflik secara humanis yang dilakukan oleh Binmas, 

Samapta dan Brimob; 
 

3) Peningkatan keamanan wilayah perairan di daerah hukum Polda Kalimantan 

Selatan.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain: 

a)  meningkatkan patroli perairan dalam mendeteksi dan mengungkap 

kejahatan di wilayah perairan Provinsi Kalimantan Selatan;  

b)  memberdayakan masyarakat daerah perairan dalam rangka pengamanan 

wilayah perairan; 

c)  meningkatkan penegakkan hukum di wilayah perairan Provinsi Kalimantan 

Selatan 

 

4) Peningkatan disiplin berlalu lintas di wilayah hukum Polda Kalimantan Selatan 

melalui kegiatan kamseltibcarlantas.  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain:  

a)   meningkatkan kesadaran, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan disiplin  

dalam berlalu lintas di jalan raya;  

b)    peningkatan kualitas penerangan dan pendidikan tertib lalu lintas;  

c)  mengintegrasikan sistem komunikasi dan koordinasi penanganan  

permasalahan lalu lintas sampai tingkat Polsek; 

 

 

5) Peningkatan… 
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 5) Peningkatan desa/kelurahan sadar kamtibmas di daerah hukum Polda 

Kalimantan Selatan.  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain:  

a)  meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara keamanan dan  

         ketertiban masyarakat; 

b)  menggerakkan stakeholder terkait, toga dan tomas dalam mewujudkan  

      desa/kelurahan sadar Kamtibmas; 

c)   membangun partnership potensi masyarakat sadar kamtibmas dalam 

cegah tangkal kamtibmas dan gakkum terbatas. 

 

6) Melaksanakan “Efektifitas Operasional” pada kegiatan operasional Polri di 

Polda Kalimantan Selatan.  
untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain:  

a)  peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan operasional Polda  

        Kalimantan Selatan dengan langkah-langkah yaitu: 

        (1)     meningkatkan kapasitas dan kapabilitas;  

      (2)  mengembangkan manajemen operasi kepolisian (perencanan,    

                 pelaksanaan dan pengawasan);  

b) peningkatan kepercayaan publik melalui manajemen media dengan 

langkah-langkah yaitu:  

        (1) mengelola media konvensional dan media digital secara efektif   

           dalam membangun kepercayaan publik;  

        (2)  menetralisir berita negatif (hoax) yang dapat mengganggu  

                      Kamtibmas; 

 

 c) mendukung penguatan sistem informasi Polri berbasis “Big Data Polri” 

dengan langkah-langkah yaitu: 

        (1) mendukung Polri melakukan pemutakhiran data kepolisian secara   

                 akurat dan tepat waktu;  

(2) mendukung… 
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         (2)  mendukung Polri dalam mengintegrasikan sistem informasi  

             kepolisian dari tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri; 

         (3)      mendukung Polri dalam meningkatkan kualitas dan pemanfaatan  

                       hasil Litbang Polri. 

 

b. Sasaran strategis “Penegakkan Hukum secara Berkeadilan” dicapai dengan arah 

kebijakan, sebagai berikut: 

1)    Peningkatan pengungkapan narkoba, siber, korupsi dan terorisme serta  

     kasus yang menjadi atensi publik di daerah hukum Polda Kalimantan  

     Selatan. 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang 

akan dilakukan antara lain: 

a)   Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penyidik; 

 b)  Mendukung pelaksanaan sertifikasi bagi penyidik;  

c)  mempercepat pengungkapan kasus dan penyelesaian perkara tindak 

pidana 4 (empat) jenis kejahatan yang menjadi atensi publik serta 

penanganan dan penegakan hukum kasus-kasus keamanan negara 

(terkait kejahatan terhadap ideologi negara), lingkungan hidup (termasuk 

Karhutla), terorisme, korupsi, Narkoba termasuk Tindak Pidana 

Pencucian Uang (TPPU) dan siber;  

d)  menangani kekhawatiran penduduk keluar di malam hari;  

e)  mendukung Polri dalam peningkatan kemampuan, kualitas dan kuantitas  

   SDM; 

  f)   meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, lintas instansi/ lembaga 

 terkait/ antar aparat penegak hukum. 

 

2) Mendukung peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi kriminal 

nasional (SPPT-TI). 

  untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka 

strategi yang akan dilakukan antara lain: 

a)  mendukung Polri dalam pengintegrasian sistem data dan informasi 

kriminal  antar satker Polri dan aparat penegak hukum;  

b) mendukung… 
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 b)  mendukung Polri dalam upaya standardisasi data kriminal nasional;  

c)  mendukung Polri mengembangkan sistem informasi kriminal nasional 

yang terintegrasi; 

3)  Pemetaan tindak kejahatan yang melibatkan perempuan dan anak di daerah 

hukum Polda Kalimantan Selatan. untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara lain: 

a)  mendukung Polri dalam memperkuat kapabilitas dan kompetensi 

penyidik/penyidik pembantu dalam perlindungan perempuan dan anak;  

b)     mendukung pembangunan lanjutan ruang pelayanan khusus perempuan 

dan anak;  

c)    melaksanakan penindakan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 

dan menerapkan pendekatan “keadilan restoratif" terhadap kejahatan 

perempuan dan anak serta kaum disabilitas. 

 

C.   Sasaran Strategis “Profesionalisme SDM Polda Kalimantan Selatan” dicapai dengan 

arah kebijakan yaitu:  

Peningkatan kualitas SDM Polda Kalimantan Selatan.  

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan antara lain:  

1)  mendukung Polri dalam reformasi pengelolaan SDM secara professional di 

Polda Kalimantan Selatan;  

2)   mendukung Polri dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan 

Polri di Polda Kalimantan Selatan yang siap kerja dan berorientasi pada kualitas 

pelayanan publik serta kepuasan masyarakat; 

3)   mendukung peningkatan kesejahteraan SDM Polri melalui upaya sertifikasi bagi 

para tenaga pendidik, dan penyidik; 

 

d.  Sasaran Strategis “Pemenuhan Sarana dan Prasarana” dicapai dengan arah 

kebijakan yaitu: Pemenuhan Sarana dan Prasarana Polda Kalimantan sesuai dengan 

kebutuhan. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi 

yang akan dilakukan antara lain:  

1) memetakan… 
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 1) memetakan prioritas dan kebutuhan sarana prasarana Polda Kalimantan 

Selatan; 

2)   Menyusun usulan kebutuhan saran dan prasarana Polda Kalimantan Selatan 

untuk operasional dan pelayanan Polri;  

3)  mendukung Polri dalam upaya membangun Big Data/Single Data Entry Polri; 

  4)   meningkatkan ketersediaan fasilitas tempat tinggal dinas bagi personel Polda  

     Kalimatan Selatan;  

5)   meningkatkan kualitas sarana prasarana rumah sakit/layanan kesehatan bagi 

anggota/ ASN Polda Kalimantan Selatan. 

 

e.   Sasaran strategis “Sistem Pengawasan yang Akuntabel guna Mendukung Tata Kelola 

Pemerintahan yang Bersih Terbuka dan Melayani” dicapai dengan arah kebijakan 

sebagai berikut:  

1)  Melaksanakan “Layanan Publik Polri yang Prima”. untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan antara 

lain: peningkatan pelayanan prima dan kedekatan dengan masyarakat dengan 

langkah-langkah sebagai berikut:  

a)  meningkatkan inovasi pelayanan publik Polda Kalimantan Selatan;  

b)   mendukung peningkatan pelayanan data dan informasi kriminal nasional  

         melalui akses yang mudah;  

c)   meningkatkan pendekatan personal dan keterlibatan Polri dalam berbagai  

  kegiatan sosial kemasyarakatan; 

2)  Reformasi kelembagaan dan birokrasi Polri di Polda Kalimantan Selatan. untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan antara lain:  

a)   meningkatkan reformasi kelembagaan dan birokrasi Polda Kalimantan 

Selatan yang handal; 

b)   mendukung Polri dalam pembangunan sistem penerapan nilai-nilai dan 

kode etik Polri;  

c)  mendukung Polri dalam peningkatan manajemen kinerja Polri sampai 

dengan tingkat Polsek; 

 

3) Melaksanakan… 
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3)  Melaksanakan akuntabilitas pengelolaan anggaran di Polda Kalimantan Selatan. 

untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan 

dilakukan antara lain:  

a)  penguatan akuntabilitas kinerja Polda Kalimantan Selatan dengan 

langkah-langkah  yaitu:  

(1) meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran 

Polda Kalimantan Selatan; 

  (2)    menyusun, menyiapkan, melaksanakan penelitian dan reviu 

anggaran Polda Kalimantan Selatan; 

 b)   meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Polri di Polda 

kalimantan Selatan dengan langkah-langkah yaitu:  

 (1)  menyusun dan menyiapkan dokumen perencanaan Polda 

Kalimantan Selatan; 

 (2)     menyusun LKIP Polda Kalimantan Selatan. 

4)  Melaksanakan “Regulasi dan Sistem Pengawasan yang Efektif” di Polda 

Kalimantan Selatan. untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, 

maka strategi yang akan dilakukan antara lain:  

 a)  penguatan regulasi Polri dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

  (1)  mendukung Polri dalam memperkuat kerangka regulasi Polri;  

 (2) memperkuat dukungan dalam memastikan terlaksananya fungsi   

      hukum secara efektif;  

b)  Penanganan keluhan publik (public complain) di Polda Kalimantan 

Selatan secara efektif dan terpercaya dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

 (1)  Mendukung penerapan sistem penanganan pengaduan masyarakat 

secara online guna mempercepat penyelesaian pengaduan 

masyarakat; 

    (2) mengoptimalkan peran pengawasan melekat atasan penyidik dan  

      wassidik guna mengontrol proses penyidikan.  

 (3)   mengefektifkan kegiatan saber pungli di area pelayanan publik. 

 

Langkah … 
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 Langkah-langkah untuk mencapai Tujuan tersebut yaitu: 

 

1) Memperkuat siystem manajemen pengamanan obvitnas dan obvit 
lainnya. 

 
2) Mendukung pembangun system yang memastikan nilai nilai dan  
         kode etik Polri Ditsamapta Polda Kalsel. 

 
3)  Meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran    

 Ditsamapta Polda Kalsel. 
 

 

2.   Kebijakan Direktorat Samapta Polda Kalsel 

 a. Arah Kebijakan Direktorat samapta Polda Kalsel dalam rangka  

     pencapaian sasaran prioritas “Pencegahan yang proaktif terhadap potensi  

     kejahatan dan gangguan kamtibmas” yaitu untuk mewujudkan pencapaian arah  

     kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Maka strategi Dit Samapta  

     yang di lakukan adalah : 

 

(1) Melaksanakan Patroli dialogis di tengah masyarakat bersama instansi terkait; 

(PROG17/GIAT3130/SP1/SS1/IKP1/Prom2). 

(2) Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan 

penyakit masyarakat secara berkesinambungan 

(PROG17/GIAT3130/SP1/SS1/IKP1/Prom2). 

 

b.    Arah Kebijakan Direktorat samapta Polda Kalsel tahun 2021 dalam rangka 

pencapaian sasaran prioritas “Pemenuhan Kebutuhan Almatsus sesuai dengan 

tekhnologi terkini” yaitu: 
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran 

strategis. Maka strategi Dit Samapta yang dilakukan adalah : 

1) Pemenuhan Almatsus yang modern guna mendukung penggelaran operasional 

(GIAT5059/ PROG2/SP2/SS2/IKU1); 

2) Membuat pemetaan terhadap rencana kebutuhan almatsus 

(GIAT5059/PROG2/SP2/SS2/IKU1). 

 

 

Kerangka… 
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 2. KERANGKA REGULASI  

 

Untuk dapat mencapai arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan sebagai sebuah Organisasi agar lebih profesional, 

transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Polda 

Kalimantan Selatan akan merencanakan penyusunan regulasi sebagai pedoman bagi 

seluruh personel Polda Kalimantan Selatan baik Polri maupun ASN yang diharapkan 

pelaksanaan tugas dan fungsi lebih efektif, efisien dan terukur.  

Kerangka regulasi dalam Renstra Polda Kalimantan Selatan tahun 2020-2024 memuat 

rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap dan SOP yang dinilai perlu dan 

masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polda Kalimantan Selatan dan juga 

rencana penghapusan peraturan-peraturan di Polda Kalimantan Selatan yang dinilai 

sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi saat ini dan saat mendatang ataupun 

mengusulkan revisi, penghapusan dan penerbitan peraturan-peraturan Polri. 

 

3. KERANGKA KELEMBAGAAN  

 

Dalam memenuhi pelaksanaan pembangunan Polri yang efektif dan akuntabel, 

diperlukan suatu kerangka kelembagaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 

Kelembagaan merujuk pada organisasi jumlah personel Polri saat ini, hubungan inter 

dan antar organisasi serta sumber daya manusia. Struktur organisasi Polri tingkat Polda 

yang berlaku saat ini merupakan hasil restrukturisasi organisasi Polri pada tahun 2018, 

yang merupakan perubahan dari sebelumnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 

2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polri pada tingkat Polda, 

dirubah menjadi Peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2018 tentang SOTK Polda. 

Organisasi Polri mencangkup mencakup tugas, fungsi, kewenangan, peran dan struktur. 

Pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi mencakup tata hubungan kerja inter dan 

antar organisasi Polri/ lembaga pemerintah, sedangkan sumber daya manusia 

mencakup pejabat Polri dan Aparatur Sipil Negara yang menjalankan organisasi 

tersebut. Tersedianya lembaga organisasi Polri yang efektif dan akuntabel merupakan 

salah satu syarat keberhasilan Polri dalam mengelola sumber daya yang ada untuk 

mewujudkan… 
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 mewujudkan Polri yang dapat melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Oleh 

karena itu, keberhasilan Polri dalam membangun organisasi disesuaikan dengan 

kebutuhan masyarakat, sehingga efektivitas pelaksanaan pembangunan dengan 

dukungan kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan tepat proses. Upaya 

penguatan kelembagaan di lingkungan Polri pada umumnya dan Polda kalimantan 

Selatan pada khususnya masih perlu dilanjutkan, mengingat masih belum optimalnya 

efektivitas pembangunan kelembagaan Polri, melalui ketepatan struktur, ketepatan 

proses (tata laksana) serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi guna meningkatkan 

efisiensi belanja Polri dan kebutuhan personil Polri di jajaran Polda Kalimantan Selatan. 

Dalam upaya penguatan kerangka kelembagaan, maka penataan kelembagaan di 

lingkungan Polri akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polri berkualitas, yang mana 

dalam hal ini Polda Kalimantan Selatan akan menargetkan strategi dalam rangka upaya 

dalam:  

a.   Mendukung penguatan organisasi berupa penambahan tugas, fungsi dan struktur;  

b.   Mendukung penggabungan struktur yang mempunyai tugas dan fungsi yang sejenis  

      (hasil Proses Bisnis Polri); 

c.    Mendukung pengembalian tugas dan fungsi;  

d. Mendukung pembentukan organsisasi/struktur baru. Penataan kelembagaan    

  dilakukan melalui penyempurnaan, yang mana bersifat sangat selektif dan hanya   

  untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, serta diyakini akan memberi manfaat  

  yang lebih besar untuk mendukung pencapaian arah bijak dan strategi Polri dalam  

  rangka terwujudnya Kamtibmas yang kondusif, tegaknya hukum, serta terlindungi,  

  terayomi dan terlayaninya masyarakat. 

 

 Penguatan kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

 

 a.   memastikan bahwa postur kelembagaan Polri yang dibentuk sejalan dan mendukung   

  pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan akuntabel; 

b. memastikan keserasian antartugas, fungsi dan kewenangan yang berlaku di   

  lingkungan Polri dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan  

  desentralisasi dan otonomi daerah; 
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   c.   prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern;  

  d.  penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance dan   

    clean government); seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian  

    dengan ketersediaan anggaran negara. 

 

Penguatan kelembagaan Polri akan disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan tugas 

untuk menghadapi ancaman gangguan Kamtibmas, dan disesuaikan di tingkat Polda 

Kalimantan Selatan, yang akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut: 

 

a.   pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada tingkat Polda, Polres,    

  Polsek dan Polsubsektor; 

 b.  implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa 

beban kerja pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek; 

 c.  peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan tingkat Polda, Polres dan 

Polsek;  

d.  implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring   

  pelaksanaannya pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek;  

e.   penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil revisi/penyempurnaan SOTK  

  pada tingkat Polda, Polres, dan Polsek; 

 f.   penataan wilayah hukum Polda/Polres;  

g.   pemutakhiran data Satuan Kewilayahan/ Polda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8) Kebijakan… 
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 8)  Kebijakan Direktorat Samapta Polda Kalsel 

 

 a. Arah Kebijakan Direktorat samapta Polda Kalsel tahun 2021 dalam rangka  

     pencapaian sasaran prioritas “Pencegahan yang proaktif terhadap potensi  

     kejahatan dan gangguan kamtibmas” yaitu untuk mewujudkan pencapaian arah  

     kebijakan dalam rangka pencapaian sasaran strategis. Maka strategi Dit Samapta  

     yang di lakukan adalah : 

 

(3) Melaksanakan Patroli dialogis di tengah masyarakat bersama instansi terkait; 

(PROG17/GIAT3130/SP1/SS1/IKP1/Prom2). 

(4) Menjalin kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan 

penyakit masyarakat secara berkesinambungan 

(PROG17/GIAT3130/SP1/SS1/IKP1/Prom2). 

 

 

 

9. Kerangka Regulasi. 

Dit Samapta Polda Kalsel dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan 

pedoman-pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri 

maupun terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban 

berkaitan dengan kepentingan masyarakat di bidang keamanan maupun penegakan 

hukum tipiring. Aturan atau regulasi yang ada pada Dit SamaptaPolda Kalsel ditujukan 

dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan propinsi Kalimatan 

Selatan jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek. 

 

Renstra Dit Samapta Polda Kalsel yang merupakan alat untuk mencapai tujuan 

pembangunan jangka menengah nasional yang dilaksanakan oleh Polda Kalsel selain 

berisi perencanaan strategis, juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi 

untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang 

besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam 

kerangka regulasi Dit Samapta Polda Kalsel. Kerangka regulasi pada Renstra Dit 

SamaptaPolda Kalsel berisi tentang kebutuhan regulasi di lingkungan Dit SamaptaPolda 

Kalsel… 
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 Kalsel yang bersifat mengikat kepada personel Dit Samaptadalam pelaksanaan tugas 

dibidang operasional dan pembinaan dalam bentuk Peraturan Kepolisian  maupun SOP 

yang direncanakan dibuat dalam kurun waktu 5 tahun kedepan periode 2020 – 2024. 

Capaian Dit SamaptaPolda Kalsel selama tahun 2015-2019 di bidang legislasi telah 

berhasil menyusun dan menetapkan 12 regulasi, dengan rincian 12 SOPDit Samapta 

Polda Kalsel dibuat dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah yang mengatur dan 

mengikat bagi internal Polri maupun masyarakat dalam mendukung tercapainya 

pembangunan nasional. 

Kerangka regulasi dalam Renstra Dit SamaptaPolda Kalsel 2020– 2024 memuat 

rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Peraturan Perpolisian maupun SOP 

yang dinilai perlu dan masih valid dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan, dan 

juga rencana penghapusan peraturan yang sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi 

selama 5 (lima) tahun kedepan. 

 

Kerangka Regulasi 

No Sasaran Strategis 
Regulasi Terkait 
Yang Sudah Ada 

Kebutuhan 
Regulasi 

Keterangan 

1.  Terwujudnya 
pemeliharaan 
kemanan dan 
ketertiban 
masyarakat dari 
ancaman gangguan 
kejahatan 

• SOP tentang 
Pengendalian 
Massa (Dalmas) 

• SOP tentang 
Penjagaan Dit 
Samapta 

• SOP tentang 
Penanganan 
Tipiring 

• SOP tentang 
TPTKP 

• SOP tentang 
pelacakan dan 
Penangkalan unit 
Polsatwa 

• SOP tentang SAR 

• SOP tentang 
Pengaturan 
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10. 

 Kerangka Kelembagaan. 

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan  Dit Samapta Polda Kalsel Tahun 2020-

2024 adalah sebagai berikut: 

a. Penataan dan prasarana perlengkapan Dit Samapta Polda Kalsel 

b. Implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan analisa 

beban kerja; 

c. Implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta monitoring 

pelaksanaannya; 

Dari arah kebijakan dan strategi Polda Kalsel, maka untuk mewujudkan pencapaian 

sasaran dalam penguatan kelembagaan Dit Samapta Polda Kalsel, dibutuhkan kerangka 

kelembagaan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• SOP tentang 
Patroli 

2. Pemenuhan 
Almatsus Direktorat 
Samapta 

• SOP tentang 
Logistik 

  

Kerangka.... 

a. penataan… 
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 Kerangka Kelembagaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Sasaran 
Strategis 

Kelembagaan 
Terkait Yang 
Sudah Ada 

Kerangka 
Kelembagaan 

Keterangan 

1.  Terwujudnya 
pemeliharaan 
kemanan dan 
ketertiban 
masyarakat 
dari ancaman 
gangguan 
kejahatan 

• Subdit Gasum 
Dit Samapta 

• Subdit Dalmas 
Dit Samapta 

• Unit K9 

 

  

2.  Pemenuhan 
Almatsus 
Direktorat 
Samapta 

• Bag Bin ops Dit 
Samapta 

• Subdit Gasum 
Dit Samapta 

• Subbag Renmin 
Dit Samapta 

• Subdit Dalmas 
Dit Samapta 

• Unit K9 

  

BAB IV.…. 
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 BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

11. Target Kinerja. 

Tabel Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target. 

NO 
SASARAN 

STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA 

TARGET  

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 

1 Terwujudnya 

pemeliharaan kemanan 

dan ketertiban 

masyarakat dari 

ancaman gangguan 

kejahatan 

Indeks 
Penyelenggaraan 
Fungsi Samapta 

70 70 70 70 70 

2 Pemenuhan Almatsus 

Direktorat Samapta 
Persentase 
pemanfaatan Almatsus 
dan Sarpras 

29% 30% 31% 32% 33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Kerangka.... 
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 12.  Kerangka Pendanaan. 

NO 
PROGRAM DAN 

KEGIATAN 

ALOKASI (DALAM JUTA RUPIAH) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Program Modernisasi 
Almatsus dan Sarana 
Prasaran Polri 

2.094.38
4.000 

1.824.19
8.000 

1.901.554.
000 

1.988.88
7.000 

2.101.9
79.000 

2 Program Dukungan 
Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas 
Teknis Lainnya Polri; 
a. Pembayaran   gaji 

dan tunjangan 
b. Penyelenggaraan 

dan  
Pemeliharaan 
perkantoran 

c. Dukungan 
operasional perkan 
toran 
 

17.125.7
51.000 

16.896.9
14.000 

17.645. 
223.000 

17.876. 
454.000 

19.368. 
987.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V….. 
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 BAB V 

P E N U T U P 

 

13. Kaidah Pelaksanaan 

a. Pelayanan prima, memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah dan tidak 

diskriminatif dengan standar etika yang tinggi; 

b. Kelembagakan kekuatan protagonis dan komitmen Polda Kalsel pada era 

demokratisasi khususnya pada aspek cultural serta terus berupaya menampilkan 

postur personel Polri yang berwatak protagonis dengan meninggalkan kekuasaan 

antagonis; 

c. Strategi proaktif policing, perkembangan ke depan perlu dilakukan suatu upaya 

pola penanganan tindakan reaktif menjadi proaktif sehingga tercipta situasi yang 

kondusif dengan sasaran meminimalkan jatuhnya korban dan efisiensi anggaran; 

d. Membangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan instansi terkait 

terus dilakukan serta implementasi strategi patrol dialogis dalam pemberdayaan 

masyarakat ikut serta dalam menciptakan masyarakat tertib hukum. 

 

14. Autentifikasi dan Distribusi 

a. Autentifikasi 

Rencana Strategis Direktorat Samapta Polda Kalsel Tahun 2020– 2024 (Revisi) 

merupakan penjabaran dari Renstra Polri  tahap III Tahun 2015 – 2019 serta 

Renstra Polda Kalsel tahap III Tahun 2015 – 2019 yang bermuara pada pencapaian 

pelayanan publik yang unggul (Strive for Excellence) yang disahkan oleh Direktur 

Samapta Polda Kalsel sebagai Pimpinan tertinggi dilingkungan Satker Direktorat 

Samapta Polda Kalsel sekaligus sebagai pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 

(KPA). 

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Samapta Polda Kalsel Tahun 2020 - 2024  

juga sebagai kelanjutan dari pelaksanaan kebijakan dan strategi Polri pada tahun 

2005 - 2009 yaitu Membangun Kepercayaan (Trust Building) dan strategi Polri pada 

tahun 2010 – 2014 yaitu Kemitraan Yang Bersinergi (Networking) yang masih akan 

terus dilanjutkan  secara paralel pada Renstra Direktorat Samapta Polda Kalsel 

tahun 2020– 2024 

b. Distribusi... 



 

 

 

61 LAMPIRAN KEP DIR SAMAPTA POLDA KALSEL 
NOMOR :  KEP  / 4  /I   /  2021 

TANGGAL :  18    JANUARI  2021 

 

Banjarmasin,    18  Januari 2021 

 
DIREKTUR SAMAPTA POLDA KALIMANTAN SELATAN 

 
 
 
 

PEPEN SUPENA WIJAYA, S.I.K 

KOMISARIS BESAR POLISI NRP 69060515 

 

b. Distribusi 

Didistribusikan kepada seluruh Sub Satker di lingkungan Direktorat Samapta Polda 

Kalsel untuk dijabarkan kedalam rencana kegiatan masing - masing Sub Satker dan 

dipedomani oleh penanggung jawab program guna pencapaian Outcome. 
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