
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
        DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 
               RESOR LOMBOK BARAT 
 
 
 
  

 
 

 

RENCANA KERJA 

KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 

TAHUN 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 
NOMOR : KEP/   17   /VI/2019, Tanggal   29   Juni 2019 

 

 

 



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

DAERAH  NUSA  TENGGARA  BARAT 
RESOR LOMBOK BARAT 

 

 

 

 

KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 
Nomor:  Kep/   17   /VI/2019 

 

tentang 
 

RENCANA KERJA POLRES LOMBOK BARAT TAHUN 2020 
 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 
 

 

 

Menimbang        :    bahwa    dalam  rangka  pelaksanaan  tugas  di  Satker  Polres 
Lombok Barat  pada tahun 2020,  dipandang perlu menetapkan 

dengan keputusan. 
 

Mengingat           : 1. Undang-Undang  Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 
 

2. 
 

Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor:   17   Tahun
2003 tanggal 5 April 2003 tentang Keuangan Negara; 

 
 

3. 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2004
tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

 
 

4. 
 

Undang-Undang   Republik   Indonesia   Nomor:   25   Tahun
2004 tanggal     5     Oktober     2004     tentang     Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional; 

 

5. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor: 20 Tahun 2004 tanggal 5
Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 

 

 

6. 
 

Peraturan Pemerintah Nomor: 21 Tahun 2004    tanggal 5

Agustus 2004 tentang    Penyusunan    Rencana Kerja    dan 

Anggaran Kementerian/Lembaga; 

 
7. Peraturan Kapolri Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 22 Oktober 

2010 tentang   Susunan   Organisasi   dan   Tata   Kerja   pada   

Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah 

(Polda); 
 

8. Keputusan  Kapolri  Nomor:  17  Tahun  2012  tanggal  26  Juli  
2012 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 
 

 

 

 

 

 
9.    Keputusan..... 
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9.      Keputusan  Kapolri  Nomor:  Kep/480/VIII/2012  tanggal  24  
Agustus 2012  tentang  Penetapan  Indikator  Kinerja  Utama  
di  Lingkungan Polri; 

 

 
 

Memperhatikan   :     Surat Keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/572/XI/2009 tanggal 2 

November 2009  tentang  Draft  Akhir  Panduan  Penyusunan 
Rencana   Kerja  di Lingkungan Polri. 

 

 

 

MEMUTUSKAN 
 

 

Menetapkan        :      1.       Rencana Kerja Polres Lombok Barat T.A. 2020 sebagaimana 

tersebut dalam lampiran Keputusan ini disahkan, untuk 

dijadikan pedoman di dalam pembuatan Rencana Kerja 

Subsatker Polres Lombok Barat T.A. 2020; 
 

 

  2.       Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
 

 

 

 

Ditetapkan di  :    Gerung 
pada tanggal  :     29           Juni         2019 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 
 

 

 

 

 

 

HERI WAHYUDI, S.I.K. 
AKBP NRP 75081006 

Kepada Yth: 
- Kasubsatker jajaran Polres Lobar 



 



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
        DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 
               RESOR LOMBOK BARAT 
  
 

RENCANA KERJA 
KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 

TAHUN ANGGARAN  2020 
 
 

 
 

I LATAR BELAKANG 
 

1. Kondisi Umum 
 

Polri sebagai salah satu fungsi Pemerintahan di bidang keamanan 
yang bertanggung jawab terhadap Keamanan Dalam Negeri, sebagaimana  
rumusan Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  2  tahun  2002  
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Peraturan 
Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Oraganisasi dan Tata Kerja 
Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana Polri  adalah alat negara 
yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan 
pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan 
dalam negeri.  

 

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 
23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat 
Polres dan Polsek, di mana kedudukan Polres merupakan pelaksana tugas 
dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten yang berada dibawah Kapolda  
yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok Polri serta  
melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 

 

Polres Lombok Barat berkedudukan di Kabupaten Lombok Barat yang 
mempunyai wilayah hukum  terdiri dari 7 (Tujuh) kecamatan yaitu 
Kecamatan Batulayar, Labuapi, Kediri, Kuripan, Gerung, Lembar dan 
Sekotong dimana pusat pemerintahan Kabupaten Lombok Barat berada di 
Kecamatan Gerung, luas wilayah Kabupaten Lombok Barat sebesar 
1.053,92 Km2 terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan, pegunungan serta 
pulau-pulau kecil yang disebut gili. Selain itu diwilayah Kabupaten Lombok 
Barat terdapat pulau kecil yang merupakan batas dari Negara Kesatuan 
Republik Indonesia yang berada dikecamatan Sekotong yaitu pulau Sophia 
Lousia.   

 

Dengan luas wilayah yang cukup luas, tidak menutup kemungkinan 
angka kriminalitas diwilayah Kabupaten Lombok Barat meningkat, oleh 
karena itu Polri khususnya Polres Lombok Barat diharapkan dapat 
mengamankan aset-aset negara serta kegiatan masyarakat di Kabupaten 
Lombok Barat sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada 
masyarakat Lombok Barat.  

 

Pada tahun 2020 mendatang, pasca terpilih dan terbentuknya 
pemerintahan RI yang baru baik di tingkat Eksekutif (Presiden dan Wapres 
RI) dan Legislatif (DPR RI dan DPD RI) periode 2020-2024 yang merupakan 
hasil dari Pemilu 2019, dapat membawa beberapa perubahan terhadap 
kehidupan bangsa dan negara, meskipun kedepan masih akan menuai 

 
beberapa....... 
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beberapa aksi protes dan pro kontra dari berbagai kalangan/elemen 
masyarakat terhadap berbagai kebijakan serta perkembangan situasi lainnya 
di bidang Ipoleksosbud dan Hankam. 

 
 
Pada tahun 2020, diwilayah Lombok Barat akan diselenggarakan 

beberapa event baik event Lokal, Nasional maupun Internasional sehingga 
membutuhkan perhatian khusus dalam segi keamanan sehingga Polri 
khususnya Polres Lombok Barat dapat mengamankan seluruh kegiatan yang 
akan berlangsung di Kabupaten Lombok Barat, tentunya dalam 
melaksanakan kegiatan pengamanan Polres Lombok Barat tidak dapat 
dilaksanakan sendiri, namun harus ada kerjasama antar sakeholder terkait. 

 

Berbagai kasus gangguan Keamanan yang akan terjadi pada periode 
tahun 2020 kedepan diperkirakan akan semakin meningkat, yang 
dipengaruhi oleh semakin berkembangnya teknologi modern khususnya 
kasus-kasus jaringan internasional seperti kejahatan Cyber Crime, Narkotika 
jaringan Internasional, Ilegal Fishing, Terorisme dan lain-lainnya. Kejahatan 
Konvensional secara kualitas juga diperkirakan akan mengalami 
peningkatan, seperti kasus-kasus pencurian dengan menggunakan senjata 
api, Konflik sosial, dan lain-lain. Kasus-kasus lainnya yang termasuk dalam 
Kejahatan Kejahatan Negara seperti kasus-kasus korupsi juga diperkirakan 
akan mengalami peningkatan. 

 

Khusus terkait dengan kasus-kasus Kontijensi seperti Bencana Alam, 
dari hasil prediksi BMKG bahwa pada tahun 2020 akan terjadi peningkatan 
seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, longsor, puting beliung, dan lain-
lain. Di wilayah Lombok Barat bencana alam tersebut diatas sangat 
berpotensi akan mengalami peningkatan, mengingat Lombok Barat 
merupakan salah satu wilayah rawan bencana alam. 

  

Beberapa agenda kegiatan yang dilaksanakan di wilayah Lombok 
Barat pada tahun 2020 sebagai berikut: 
a. Mekaki Fun Run 

Merupakan event promosi bagi setiap wisatawan mancanegara dan 
wisatawan nusantara yang berkunjung ke Lombok Khususnya daerah 
Mekaki yang berada dikecamatan Sekotong Kabupaten Lombok 
Barat;  

b. Festival Pesona Senggigi pada bulan September 2020, merupakan 
kegiatan unggulan yang dilakukan di kawasan Senggigi Kabupaten 
Lombok Barat. Festival ini bertujuan untuk mempromosikan pariwisata 
yang ada di Lombok Barat khususnya Kecamatan Batu layar; 

c. Peringatan HUT Kabupaten Lombok Barat pada bulan April 2020, 
Pawai dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten 
Lombok Barat yang diselenggarakan oleh Pemda Kabupaten Lombok 
Barat berlokasi di Kecamatan Gerung sebagai pusat pemerintahan di 
Kabupaten Lombok Barat; 

d. MTQ (Musabaqoh Tilawatil Qur’an), merupakan event yang 
dilaksanakan untuk seleksi qhori dengan mengadakan lomba 
pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur’an. 

 
Disamping....... 
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Disamping beberapa agenda tersebut diatas, wilayah Lombok Barat 
merupakan salah satu wilayah tujuan wisata yang saat ini banyak 
dilirik oleh para wisatawan asing dari mancanegara yang terkenal 
dengan panorama alamnya serta semakin berkembangnya 
pembangunan insfrastruktur pendukung yang kemudian mendorong 
Kabupaten Lombok Barat dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya 
event/kegiatan-kegiatan berskala nasional maupun internasional 
sehingga banyak dikunjungi oleh para pejabat Negara VVIP maupaun 
VIP. 

Selain langkah tersebut di atas juga pada tahun 2020 Polres Lombok 
Barat berencana menggelar Operasi Kepolisian terpusat dan kewilayahan 
antara lain: 

a. Operasi Jaran Gatarin 2020 sasarannya pemberantasan Curas, Curat 
dan Curanmor (Kewilayahan) waktu pelaksanaan 14 hari (Februari) 
dengan jumlah kekuatan 50 Personil; 

b. Operasi Keselamatan Gatarin 2020 sasarannya Cipta kondisi 
meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan pelayanan prima 
Kepolisian kepada masyarakat (Terpusat PNBP) waktu pelaksanaan 
21 hari (Maret) dengan jumlah kekuatan 25 Personil; 

c. Operasi Pekat Gatarin 2020 sasarannya Pemberantasan Penyakit 
Masyarakat (Judi, Miras dan Prostitusi)  Kewilayahan waktu 
pelaksanaan selama 14 hari (April) dengan kekuatan 50 personil; 

d. Operasi Patuh Gatarin 2020 sasarannya Cipta kondisi menjelang Hari 
Raya Idul Fitri 1441 H tahun 2020 (Terpusat PNBP) selama 14 hari 
(Mei) dengan kekuatan 25 personil; 

e. Operasi Ketupat 2020 sasarannya pengamanan Hai Raya Idul Fitri       
1441 H tahun 2020 (Terpusat) selama 16 hari (Juni) dengan kekuatan 
92 personil; 

f. Operasi Antik Gatarin 2020 sasarannya pemberantasan peredaran 
gelap dan penyalahgunaan Narkoba (Kerilayahan) selama 14 hari 
(Oktober) dengan kekuatan 50 personil; 

g. Operasi Zebra Gatarin 2020 sasarannya Cipta kondisi jelang Natal 
2020 dan Tahun Baru (Terpusat PNBP) selama 14 hari (November) 
dengan kekuatan 25 Personil; 

h. Operasi Lilin Gatarin 2020 sasarannya Pengamanan Hari Raya Natal 
2020 dan Tahun Baru 2021 (Terpusat) selama 10 hari (23 Desember 
2020 -         1 Januari 2021) dengan kekuatan 93 personil. 
 

Disamping itu untuk menyikapi situasi dan kondisi keamanan di 
wilayah hukum Polres Lombok Barat sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor 
aspek kehidupan masyarakat baik Aspek  Geografi, Demografi, Sumber 
Daya Alam, Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya maupun aspek 
Keamanan. 

 

a. Perkembangan aspek Kehidupan. 
Perkembangan aspek Kehidupan berdasarkan Kirka Intel 

Polres Lombok Barat  TA 2020 adalah sebagai berikut : 
1) Potensi Gangguan 

a) Geografi 

 
(1)  Wilayah....... 
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(1) Wilayah Kabupaten Lombok Barat memiliki luas 

1.053,92 Km dimana 7 Kecamatan berada 
diwilayah Hukum Polres Lombok Barat yaitu 
Kecamatan Batulayar, Labuapi, Kediri, Kuripan, 
Gerung, Lembar dan Sekotong serta 3 
Kecamatan berada diwilayah Hukum Polres 
Mataram yaitu Kecamatan Gunungsari, Lingsar 
dan Narmada. Selain itu terdapat juga beberapa 
pulau-pulau kecil (Gili) di antaranya Gili Nanggu, 
Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Gede, dan Gili 
sudak. Letak Kabupaten Lombok Barat sangat 
strategis yang berbatasan langsung dengan 
Australia. Kabupaten Lombok Barat memiliki 
wilayah laut yang luas dan mempunyai potensi di 
bidang perikanan serta pantai yang merupakan 
sumber daya alam untuk sektor kepariwisataan. 
Dilihat dari segi geografis wilayah Lombok Barat 
terletak pada 1150,46’- 1160.20’ Bujur Timur, dan 
80.25’ sampai dengan 80.55’ Lintang Selatan 

dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 
(a) Sebelah Utara Kabupaten Lombok Utara; 
(b) Sebelah Selatan Samudra Hindia; 
(c) Sebelah Barat Selat Lombok; 
(d) Sebelah Timur Kabupaten Lombok 

Tengah. 
(2) Komposisi daerah terdiri dari dataran rendah dan 

pegunungan. Daerah dataran rendah umumnya 
dimanfaatkan untuk lahan pertanian, peralihan 
musim yang tidak menentu mempengaruhi pola 
tanam bagi petani dan berakibat terjadinya 
penurunan produktifitas pertanian. Dataran tinggi 
merupakan daerah yang labil, terutama akibat 
rusaknya lingkungan dan gundulnya hutan serta 
bekas lahan tambang emas diwilayah Kecamatan 
Sekotong; 

(3) Wilayah Kabupaten Lombok Barat juga 
merupakan wilayah rawan terjadinya gempa 
tektonik mengingat Kabupaten Lombok Barat 
berada di daerah jalur gempa lempeng Indo-
Australia dan Eurasia yang terus bergerak 
menyusup dan bertumbukan. Menurut BMKG 
Wilayah III Denpasar di wilayah NTB setiap hari 
dideteksi terjadi sekitar 100 kali gempa 
berkekuatan          1-2 skala richter; 

 (4) Kabupaten Lombok Barat  terdiri dari 10 
Kecamatan, diamana 7 Kecamatan berada 
diwilayah Hukum Polres Lombok Barat dan 3 
Kecamatan berada diwilayah Hukum Polres 
Mataram. 

 

 
Daftar....... 
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Daftar jumlah Desa/kelurahan, kecamatan dan luas 
wilayah: 

No 
Kecamatan Desa 

Luas 
Wilayah 
(Km2) 

% 

1 Batulayar 9 34,11 3,24 

2 Gunungsari (Polres 
Mataram) 

16 89,74 8,51 

3 Lingsar (Polres Mataram) 15 96,58 9,16 

4 Narmada (Polres 
Mataram) 

21 107,62 10,21 

5 Labuapi 12 28,33 2,69 

6 Kediri 10 21,64 2,05 

7 Kuripan 6 21,56 2,05 

8 Gerung 14 62,30 5,91 

9 Lembar 10 62,66 5,95 

10 Sekotong 9 529,38 50,23 

 Jumlah 122 1.053,92 100 

 
b) Demografi 

Berdasarkan data jumlah penduduk dari Kabupaten 
Lombok Barat Tahun 2018 jumlah penduduk di Lombok 
Barat mencapai 675.222 jiwa. Dengan rincian, laki-laki 
sebanyak 335.111 jiwa dan perempuan sebanyak 
345.040 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terbesar 
terdapat di Kabupaten Lombok Timur dan yang terkecil 
di Kab. Sumbawa Barat. 
 

Daftar jumlah penduduk Kabupaten Lombok barat per 
Kecamatan, yaitu : 

NO. KABUPATEN / 
KOTA 

LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1. Kecamatan Batulayar 28.421 27.777 55.466 

2. Kecamatan 
Gunungsari (Polres 
Mataram) 

47.029 47.037 93.060 

3. Kecamatan Lingsar 
(Polres Mataram) 

34.139 35.388 69.182 

4. Kecamatan 
Narmada (Polres 
Mataram) 

45.556 47.812 93.098 

5. Kecamatan Labuapi 32.115 33.863 65.978 
6. Kecamatan Kediri 28.151 29.572 57.723 
7. Kecamatan Kuripan 18.796 19.171 37.733 

8. Kecamatan Gerung 39.099 43.497 82.596 
9. Kecamatan Lembar 24.436 25.540 49.976 
10 Kecamatan Sekotong 35.027 35.383 70.410 
  TOTAL 335.111 345.040 675.222 

  

 
c)  Sumber....... 
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c) Sumber Daya Alam 
(1) Luas lahan di daerah Lombok Barat mencapai 

86.182 hektare sebagian besar digunakan untuk 
lahan pertanian serta perkebunan. 

(2) Wilayah Lombok Barat dikelilingi oleh pantai yang 
sebagian sangat cocok untuk pengembangan 
budi daya mutiara, tambak ikan/udang telah 
dapat menyerap tenaga kerja yang cukup banyak 
serta membantu meningkatkan perekonomian 
masyarakat karena mutiara maupun ikan yang 
dihasilkan selain dijual di dalam wilayah Lombok 
Barat juga di ekspor ke Luar Negeri. Disamping 
hal tersebut kondisi pantai juga berpotensi untuk 
pengembangan pariwisata seperti pantai 
Batulayar, pantai Nambung, Gili nanggu dan 
beberapa tempat yang belum dikelola secara 
maksimal;  

(3) Di Kabupaten Lombok Barat merupakan wilayah 
yang memiliki sumber kekayaan alam yang 
sangat potensial. Saat ini potensi sumber daya 
alam yang potensial tersebut belum seluruhnya 
dapat di eksplorasi secara maksimal. Beberapa 
hal yang menyebabkan belum dieksplorasi 
secara sungguh-sungguh antara lain karena 
masalah belum adanya investor, infrastruktur, 
penelitian dan pengembangan yang lebih spesifik 
serta peraturan perundang-undangan yang lebih 
memihak kepentingan nasional.  

Adapun beberapa potensi SDA Lombok Barat, 
yaitu : pertanian, perkebunan, kehutanan, 
peternakan, perikanan dan pertambangan. 
Disamping  juga potensi pariwisata yang saat ini 
sedang digalakkan serta Lombok Barat menjadi 
salah satu tujuan wisatawan mancanegara. 

 

d) Ideologi 
Kondisi ideologi masih dihadapkan pada belum 
diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila 
sebagai dasar negara secara menyeluruh dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Sejalan dengan perkembangan 
kehidupan demokrasi dan reformasi, timbul upaya 
dan keinginan dari kelompok tertentu berupaya 
mengubah Pancasila dengan Idiologi lain yang 
berorientasi kepada agama, faham liberal dan 
faham sosialis/komunis; 

 
 
 

 
e.  Politik....... 
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e) Politik 

 Permasalahan Tapal Batas antar 
wilayah/Kabupaten seiring dengan penerapan 
otonomi daerah-adanya keinginan dari wilayah/ 
kabupaten untuk memperluas 
wilayahnya/memperebutkan wilayah yang 
dianggap potensial di perbatasan sehingga 
memunculkan juga ketegangan/konflik antar 
wilayah/Kabupaten seperti perbatasan antara 
Kab. Lombok Barat dengan Kab. Lombok Utara 
dan Lombok Tengah.  
Terjadi beberapa permasalahan terkait sengketa 
tapal batas antar Pemkab yang belum 
terselesaikan yaitu : 
 Terjadinya konflik tapal batas yang terletak di 

antara Pemkab Lobar dengan Pemkab 
Loteng yang terletak di Desa Buwunmas 
Kec. Sekotong Kab. Lobar dengan Desa 
Montong Ajan Kec. Praya Barat Daya;  

 

f) Ekonomi 
(1) Karena  kondisi  tanah  yang  subur dan areal 

pertanian yang sangat luas maka sebagian besar 
penduduk di Kabupaten Lombok Barat 
mengandalkan pertanian sebagai sumber 
penghasilan utamanya. Jika dibandingkan 
dengan Kabupaten lain areal persawahan di 
Kabupaten ini cukup luas tak heran jika 
Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu 
lumbung beras di Propinsi Nusa Tenggara Barat. 
Sektor pertanian memberikan kontribusi yang 
cukup besar bagi produk domestik regional    
bruto Kabupaten Lombok Barat. Sektor ini 
mencakup pertanian  tanaman  pangan, 
perkebunan,  kehutanan,  peternakan dan juga 
perikanan.  

 (2) Selain tanaman pangan, perkebunan juga 
merupakan subsektor yang cukup potensial di 
Lombok Barat.Untuk tanaman kelapa, kecamatan 
Sekotong, Lembar dan Gunungsari menjadi 
sentra produksinya dengan luas perkebunan total 
di tiga kecamatan tersebut mencapai lebih dari 
11000 Ha. Sentra produksi jambu mete dapat 
ditemui di Kecamatan Sekotong, Lembar dan 
Gerung dengan luas perkebunan total di tiga 
kecamatan tersebut melebihi 9000 Ha.Tanaman 
Kopi, cengkeh dan kakao banyak diproduksi di 
Kecamatan Narmada, Lingsar dan Gunungsari. 
Produksi maupun luas perkebunan ketiga jenis 
tanaman ini cenderung stabil setiap tahunnya. 

 
Biaya....... 
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Biaya pemeliharaan untuk ketiga tanaman 
perkebunan ini sangat minim ditambah lagi 
kebutuhan akan pupuk dan pestisida yang 
digunakan petani tidaklah sebanyak yang 
dibutuhkan pada tanaman pangan. Hal inilah 
yang membuat masyarakat lebih memilih 
menanam tanamanperkebunan; 

(3) Di Kabupaten Lombok Barat memiliki 

potensi  pertambangan berupa sumber daya 

mineral yang terkandung didalamnya. Kegiatan 

pertambangan ini mulai nampak dilirik oleh 

beberapa kalangan seperti penambangan  mas di 

Kecamatan Sekotong, namun kegiatannya masih 

ditutup sementara sambil menunggu kebijakan 

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat merevisi 

terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 

tentang Tambang di Lombok Barat. Jumlah 

wilayah pertambangan rakyat diperkirakan sekitar 

2.500 Ha, dengan jumlah penambang sebanyak 

3.885 orang. Kegiatan pertambangan  masih 

belum banyak yang digarap, kecuali bahan galian 

golongan  C, Potensi pertambangan  dimaksud 

banyak terdapat pada wilayah bagian Selatan ( 

Kecamatan Sekotong dan Lembar ), sehingga 

oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat 

dengan DPRD sedang membahas peraturan 

daerah yang mengatur penambangan emas di 

wilayah Kecamatan Sekotong; 

 

(4) Dibidang transportasi, Sarana dan prasarana 

Perhubungan darat seperti Jalan raya, jembatan 

dikabupaten Lombok Barat cukup baik sehingga 

Perekonomian antar Kecamatan cukup Lancar, 

selain itu Prasarana perhubungan laut yang ada 

dikabupaten Lombok Barat terdapat pelabuhan 

lembar dengan jarak tempuh + 12 KM dari ibu 

kota kebupaten Lombok Barat. Pelabuhan lembar 

merupakan penghubung Pulau Lombok Dengan 

pulau terluar yaitu Jawa, Bali dan Sumatra. 

Pelabuhan Lembar dibagi menjadi dua areal yaitu 

bagian barat merupakan pelabuhan barang dan 

bagian timur merupakan pelabuhan penumpang. 

Untuk bagian barat digunakan oleh para 

pengusaha eksepedisi perairan untuk bongkar 

muat barang, sedangkan di bagian timur 
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digunakan oleh pengusaha perkapalan untuk 

bongkar muat penumpang. 

 

g) Sosial Budaya 

(1) Penduduk Lombok Barat terdiri dari 3 suku besar 
yang tersebar di wilayah Lombok Barat yaitu suku 
Sasak, suku Samawa dan suku Mbojo disamping 
beberapa suku lainnya seperti suku Bugis, suku 
Bali, suku Jawa, dll dengan berbagai adat istiadat 
dan budaya daerah masing-masing. 
Kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah 
selain merupakan potensi pembangunan juga 
merupakan potensi konflik yang ditandai dengan 
adanya penguatan identitas kedaerahan atau 
kesukuan. Kecenderungan adanya sikap 
masyarakat Lombok Barat yang permisif, 
konsumtif telah membawa sebagian masyarakat 
untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan 
norma-norma agama yang dapat menimbulkan 
gangguan Kamtibmas. 

(2) Di Lombok Barat terdapat beberapa aliran 
kepercayaan yang saat ini dianggap sebagai 
ajaran sesat sehingga kerapkali memicu reaksi 
dari masyarakat seperti penyerangan dan 
pengerusakan aset-aset milik kelompok-
kelompok tertentu. Beberapa kelompok aliran 
kepercayaan/keagamaan yang pernah dan masih 
tumbuh di wilayah Lombok Barat serta dapat 
dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu 
untuk menciptakan instabilitas Kamtibmas, salah 
satu diantaranya yaitu keberadaan Jemaah Salafi 
yang saat ini masih mendapat penolakan dari 
masyarakat.  

Beberapa kasus penolakan dan kekerasan 
terhadap keberadaan aliran kepercayaan yaitu di 
wilayah Sekotong dan Lembar karena dinilai 
dalam aktifitasnya cenderung mengistimewakan 
diri dan dalam beberapa kasus dinilai 
melecehkan para tokoh agama dan masyarakat 
sekitar, yaitu : 

(a) Pengerusakan Madrasah MTs IHYA-
USSANAH oleh warga dari beberapa 
dusun sekitar di wilayah Desa Sekotong 
Tengah dengan jumlah massa ± 200 
orang, diakibatkan adanya isu yang 
berkembang bahwa guru MTs IHYA-
USSANAH an. ASGAR tidak 
memperbolehkan muridnya untuk 
melakukan zikir dan roah, serta dinilai 

 
telah....... 
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telah menentang tokoh agama Islam di 
Desa Sekotong Tengah terkait dalil berzikir 
tentang ajaran Islam.Opini warga bahwa 
ASGAR membawa ajaran Islam yang 
bertolak belakang dengan ajaran Islam di 
Lombok; 

(b) Konflik warga Dsn Kebon Talo Kp. 
Songkang Kec. Lembar, Kab. Lobar 
dengan Jemaah Salafi terkait 
permasalahan shalat Jumat, dimana 
Jemaah Salafi tidak mau bergabung 
dengan masyarakat di Masjid FAHRIYA 
AMIN, dan warga masyarakat mengancam 
apabila pihak Jemaah Salafi terus 
melakukan aktifitasnya maka akan diusir 
dari Desa Kebon Talo; 

(3) Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Lombok 
Barat, peringkat indeks pembangunan manusia 
(IPM) NTB masih berada dalam kategori IPM 
sedang dengan angka 66,58.  Dapat dikatakan 
bahwa IPM berbanding lurus dengan kualitas 
SDM dan SDA. Semakin tinggi IPM, maka 
kualitas SDM dan kualitas kondisi 
lingkungan/SDA semakin baik yang meliputi 
kualitas kesehatan, kualitas pendidikan serta 
akses terhadap sumber daya ekonomi 
(pemerataan daya beli masyarakat).  

(4) Di bidang pendidikan di Lombok Barat masih 
tergolong rendah bila dibandingkan dengan 
daerah-daerah lain di Indonesia terutama dalam 
bidang literasi (membaca) dan numerasi 
(berhitung). Rendahnya posisi pendidikan 
Lombok Barat ini mengacu dari berbagai survei 
yang dilakukan, khususnya pada anak-anak yang 
duduk di tingkat sekolah dasar (SD), 
menunjukkan kemampuan literasinya dan 
numerasi masih sangat kurang. 

 (5) Pembangunan sektor kesehatan masih 
dihadapkan pada permasalahan disparatis status 
kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja dan 
kualitas pelayanan kesehatan yang masih 
rendah, perilaku masyarakat yang kurang 
mendukung/tidak perduli terhadap pola hidup 
bersih dan sehat.  

(6) Berbagai kegiatan aksi unjuk rasa oleh elemen 
mahasiswa, LSM dan masyarakat serta 
kelompok/ organisasi kemasyarakatan terjadi 
dengan mengangkat berbagai isu/permasalahan 
seperti: penindakan terhadap pelaku tindak 
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korupsi, kebijakan Pemerintah yang dinilai tidak 
memihak kepada rakyat serta permasalahan 
lainnya terkait bidang politik, ekonomi, sosial dan 
keamanan. Eufhoria reformasi terhadap 
kebebasan penyampaian pendapat dimuka 
umum saat ini, keberadaan UU Pers yang sangat 
bebas dan cenderung kebablasan yang dibarengi 
dengan aksi-aksi unjuk rasa yang tidak taat 
aturan, dalam penyampaian pendapat dilakukan 
secara anarkhis/ pemaksaan kehendak, merusak 
fasilitas umum serta simbol Negara.  

  

(7) Cuaca yang tidak menentu, pada tahun 2020 
diperkirakan akan lebih panjang daripada tahun-
tahun sebelumnya sehingga dampak yang akan 
ditimbulkan tentunya akan lebih tinggi, 
diantaranya  terjadinya kekeringan dan pada saat 
musim hujan berpotensi terjadi beberapa 
bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan 
putting beliung di wilayah Lombok Barat, 
menurunnya fungsi hutan akibat tindakan illegal 
logging, perambahan hutan dan pengalihan 
fungsi hutan menjadi perkebunan serta 
merupakan wilayah yang dilalui oleh lempengan-
lempengan kerak bumi serta garis khatulistiwa 
yang merupakan jalur gempa. 

(8) Dari 14 jenis bencana alam yang rawan terjadi di 
Indonesia, 9 jenis diantaranya berpotensi terjadi 
di wilayah Lombok Barat diantaranya banjir, banjir 
bandang, tanah longsor, gempa bumi, gelombang 
tinggi, banjir rob/abrasi, puting beliung, 
kekeringan dan kebakaran hutan, dimana dari 
potensi tersebut secara keseluruhan rawan terjadi 
diseluruh wilayah Lombok Barat. 

(9) Pada tahun 2018, bencana alam terbesar yang 
terjadi di Lombok Barat yaitu bencana alam 
Gempa Bumi. Pada tanggal 29 Juli 2018, tanggal 
5 Agustus 2018 dan tanggal 9 Agustus 2018 
terjadi Gempa Bumi dengan kekuatan 6,4 SR, 7,0 
SR dan 6,2 SR yang menimpa wilayah Lombok 
Barat.  

 
h) Keamanan 

(1) Kasus-kasus tindak kejahatan/kriminal yang 
masih menjadi perhatian serius aparat Kepolisian 
Polres Lombok Barat dan jajaran yaitu tindak 
kriminalitas 3CR (Curat, Curas dan Curanmor) 
yang tergolong masih cukup tinggi, tindak 
penganiayaan berat/tindak kekerasan kerapkali 

(7) Cuaca… 

 
berkembang....... 
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berkembang/ meluas menjadi konflik horizontal, 
kasus tindak pidana korupsi, kasus Narkoba, 
Konflik antar kelompok pemuda/ warga/kampung; 

(2) Tindak kriminalitas lainnya yang menjadi 
perhatian yaitu tindak kejahatan terhadap WNA 
terutama di daerah-daerah pariwisata seperti 
Kec. Sekotong dan Kec. Batu Layar yang akan 
berdampak terhadap perkembangan pariwisata di 
Lombok Barat; 

(3) Kasus-kasus trans nasional meliputi kasus 
narkoba jaringan internasional, perdagangan 
manusia/human traficking, imigran gelap dan 
terorisme juga menjadi perhatian serius kedepan;  

(4) Perkelahian antar Kampung yang sering terjadi di 
wilayah Lombok Barat masih menyisakan rasa 
dendam diantara kampung yang bertikai, hal ini 
dikarenakan setiap penanganan 
kerusuhan/perkelahian  antar kampung tidak 
pernah tuntas serta rendahnya pengetahuan 
masyarakat terhadap hukum. Sehingga setiap 
terjadi ketersinggungan/ kesalahpahaman 
diantara dikedua belah pihak akan berkembang 
dan meluas menjadi perkelahian antar kampung. 

  
i) Gangguan Kamtibmas 

Tren situasi kamtibmas dari tahun ke tahun cenderung 
meningkat. Hal tersebut disebabkan bertambahnya 
jumlah penduduk dan dampak dari pengaruh 
perkembangan lingkungan strategis, baik global, 
regional maupun nasional dan lokal.  
Data kejahatan pada tahun 2018,  yaitu   
 (1) Jumlah 4 jenis ganguan Kamtibmas pada tahun 

2018 lapor = 425 kasus, selesai = 120 kasus 
(28,24%) dan 2018 masih  didominasi oleh 
kejahatan konvensional; 

 (2) Dari data yang ada di Sat Intelkam Polres 
Lombok Barat, secara umum jumlah kasus konflik 
sosial yang terjadi di wilayah Lombok Barat 
selama tahun 2018 sebanyak 1 kasus; 

(3) Data jumlah Kecelakaan Lantas tahun 2018
 lapor = 215 kasus, selesai = 183 kasus 
(85%) dengan korban MD=48 orang, LB=35 
orang, LR=132 orang kerugian materiil Rp 
303.450.000,-; 

(4) Jumlah pelanggaran lalu lintas tahun 2018 
sebanyak 9.836 pelanggaran. 

2) Perkiraan Ancaman Tahun 2020 
 

a) Potensi gangguan (FKK). 

 
(1)  Geografi....... 
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(1) Geografi 
(a) Wilayah Lombok Barat terdiri dari 10 

Kecamatan dimana 3 Kecamatan masuk 
kewilayah hukum Polres Mataram serta 
sejumlah pulau-pulau kecil terdiri dari 
dataran rendah dan dataran tinggi; 

(b) Di wilayah Lombok Barat terdapat pulau 
kecil terluar yang tidak berpenghuni serta 
belum mendapatkan pengawasan dan 
pengamanan maksimal. Pulau tersebut 
merupakan pulau karang yang merupakan 
batas terluar dari wilayah Indonesia yang 
terletak dikecamatan Sekotong. Pulau 
tersebut diberi nama Sophia Louisa; 

(c) Terdapat wilayah pertanian tadah hujan 
yang cukup luas dan hanya bisa ditanami 
pada musim hujan atau sekali setahun 
karena tidak ada irigasi yang bersumber 
dari mata air; 

(d) Wilayah Lombok Barat terdapat banyak 
pantai terbuka yang bisa disinggahi kapal 
kecil maupun besar;  

(e) Wilayah Lombok Barat sebelah timur 
dibatasi oleh Kabupaten Lombok Tengah, 
sebelah barat dibatasi Selat Lombok, 
sebelah selatan dibatasi oleh Samudera 
Indonesia dan sebelah utara dibatasi oleh 
Kabupaten Lombok Utara; 

(f) Setiap tahun lahan pertanian yang subur 
semakin berkurang sebagai akibat 
tingginya laju pertumbuhan pembangunan 
fisik / infrastruktur di berbagai sektor. 

 

(2) Demografi 
(a) Berdasarkan data jumlah penduduk dari 

Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat 
jumlah penduduk di Lombok Barat 
mencapai 665.132 jiwa. Dengan rincian, 
laki-laki sebanyak 325.213 jiwa dan 
perempuan sebanyak 339.919 jiwa;  

(b) Pertumbuhan angkatan kerja dari tahun ke 
tahun mengalami peningkatan yang tidak 
diimbangi oleh ketersediaan lapangan 
kerja yang memadai sehingga setiap tahun 
jumlah angkatan kerja tidak dapat 
terserap; 

(c) Penyebaran penduduk tidak merata yang 
sebagian besar terpusat di Kabupaten 
Lombok Barat sebagai pusat pemerintahan 
dan perekonomian Lombok Barat; 

 
(d)  Penduduk....... 
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(d) Penduduk Lombok Barat memiliki 
keberagaman etnis, suku dan agama 
dengan adat istiadat dan budaya yang 
berbeda Pertumbuhan angkatan kerja dari 
tahun ke tahun mengalami peningkatan 
yang tidak diimbangi oleh ketersediaan 
lapangan kerja yang memadai sehingga 
setiap tahun jumlah angkatan kerja tidak 
dapat terserap; 

(e) Penduduk Lombok Barat memiliki 
keberagaman etnis, suku dan agama 
dengan adat istiadat dan budaya yang 
berbeda 

 

 (3) Sumber daya Alam 
 

(a) Potensi Lombok Barat tergambar dalam 
kekuatan sumber daya alam yang 
berlimpah. Pemanfaatan pesisir laut dan 
pantai menjadi salah satu andalan 
pengembangan masyarakat. Sektor 
perikanan, pelabuhan dan pariwisata 
menjadi ujung tombak dalam mencapai 
kesejahteraan masyarakat; 

(b) Sektor potensi lain yang dimiliki oleh 
Lombok Barat adalah sektor 
pertambangan menjadi salah satu 
penggerak ekonomi terbesar di Lombok 
Barat. 

 
 

(4)   Ideologi 
Masyarakat Lombok Barat memiliki komitmen 
melalui forum silaturahmi antar umat berbagai 
agama untuk tetap mempertahankan Pancasila 
sebagai satu-satunya Ideologi Nasional. Namun 
demikian, sejalan dengan perkembangan 
kehidupan demokrasi, timbul upaya dan 
keinginan dari kelompok masyarakat tertentu 
ingin menjalankan Idiologi tertentu yang 
berorientasi pada faham agama, faham liberal 
dan sosialis/komunis. 
 

(5)  Politik 
(a) Di era reformasi saat ini telah tercipta iklim 

keterbukaan, kesadaran politik masyarakat 
semakin meningkat serta masyarakat 
semakin kritis terhadap berbagai kebijakan 
pemerintah terutama kebijakan-kebijakan 
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yang dinilai tidak berpihak kepada 
masyarakat; 

(b) Sengketa tapal batas antara wilayah 
Kabupaten masih menjadi polemik yang 
berkepanjangan dan belum ada 
penyelesaian tuntas, masing – masing 
Kabupaten yang bersengketa mengklaim 
sebagai wilayahnya. Disamping sengketa 
antar kabupaten, juga sengketa tapal 
batas antar Desa yang banyak terjadi 
sehubungan dengan pemekaran wilayah; 

(c) Terjadinya konflik internal Parpol akibat 
persaingan dan perpecahan pengurus 
Parpol pusat yang berdampak di wilayah; 

(d) Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 
Serentak 2018, pada tahun 2020 akan 
banyak diterpa aksi-aksi unjuk rasa oleh 
kalangan masyarakat dan mahasiswa 
yang akan menuntut terkait janji-janji 
kampanye sebelumnya. Masyarakat akan 
meminta realisasi nyata dari program yang 
sudah dijanjikan untuk kepentingan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 

(6) Ekonomi 
(a) Adanya sejumlah lokasi di Kabupaten 

Lombok Barat yang memiliki kandungan 
logam mulia (emas) seperti di Bukit 
Sekotong Lombok Barat. Sebagian besar 
usaha penambangan emas tradisional di 
Sekotong tidak mengolah limbah yang 
dihasilkan secara baik/dibuang secara 
bebas. 

 (b) Perkembangan harga BBM dalam negeri 
sangat tergantung pada fluktuasi 
perkembangan perekonomian global. 
Kenaikan harga BBM sewaktu-waktu dapat 
terjadi kembali mengikuti harga minyak 
dunia. 

 (c) Harga kebutuhan pokok masyarakat pada 
tahun 2020, masih akan diwarnai dengan 
kenaikan harga pada beberapa kebutuhan 
pokok seperti harga beras, cabai, minyak 
goreng, bawang merah dan putih serta 
gula pada saat terjadinya musim panca 
roba atau akibat cuaca ekstrim serta 
kelangkaan dan kenaikan harga pupuk 
pada saat musim tanam.   

(d)  Masih lemahnya pengawasan terhadap 
distribusi dan harga pupuk menyebabkan 

(c) Harga… 

 
seringnya....... 
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seringnya terjadi kenaikan harga secara 
sepihak oleh para distributor/penjual pada 
saat musim tanam. Disamping juga 
adanya pemanfaatan oleh kelompok/pihak 
tertentu membuat pupuk palsu.  

(e) Percepatan pembangunan ekonomi di 
Lombok Barat, salah satunya 
pembangunan insfrastruktur kerapkali 
terhalang/dihadapkan oleh permasalahan 
ganti rugi tanah, sehingga menghambat 
kemajuan disuatu wilayah.   

 
(7) Sosial Budaya 

(a) Penduduk Lombok Barat yang heterogen 
terdiri dari beberapa suku diantaranya 
suku Sasak, suku Samawa, suku Mbojo, 
suku Jawa dan suku lainnya pada 
umumnya memeluk agama Islam. Selain 
itu terdapat pula suku Bali yang pada 
umumnya memeluk agama Hindu, Budha 
dan Kristen. 

(b) Wilayah Lombok Barat merupakan salah 
satu daerah tujuan wisata di Indonesia 
yang semakin meningkat seiring semakin 
gencarnya dilakukannya promosi oleh 
Pemda Kab. Lombok Barat dan para 
pelaku bisnis pariwisata, dibangunnya 
berbagai sarana prasarana penunjang dan 
kebijakan pemerintah di sektor pariwisata. 

(c) Keberadaan warga kelompok-kelompok 
aliran kepercayaan/ keyakinan seperti 
Salafiah/Wahabiah masih mendapat 
penolakan dari masyarakat Lombok Barat 
yang umumnya beragama Islam karena 
ajaran dan keyakinannya bertentangan 
dengan ajaran Islam sebenarnya.  

(d) Kucuran dana pemerintah untuk sektor 
pendidikan jumlahnya fantastis baik dalam 
bentuk dana subsidi bantuan operasional 
sekolah (BOS) maupun tunjangan 
sertifikasi guru dan lain sebagainya, tetapi 
masih menjadi masalah karena penyaluran 
dananya masih sering terjadi masalah; 

(e) Di sektor kesehatan masih dihadapkan 
pada permasalahan disfaritas status 
kesehatan, beban ganda penyakit, kinerja 
dan kualitas pelayanan masih rendah, 
perilaku masyarakat kurang 
menyadari/peduli terhadap pola hidup 
bersih dan sehat; 

 
(f)   Pemanasan....... 
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(f)  Pemanasan global melanda dunia tidak 
terkecuali Lombok Barat mengakibatkan 
terjadinya perubahan musim/cuaca yang 
sulit dipredikasi; 

(g) Dari tahun ke tahun angkatan kerja 
mengalami peningkatan, lapangan kerja 
yang tersedia terbatas dan tidak mampu 
menampung lonjakan angkatan kerja. 

  

(8) Keamanan 
(a) Kasus kriminalitas yang jumlahnya 

tergolong masih tinggi, cenderung 
meningkat dari tahun ke tahun, antara lain 
: 
(1)) Curat, Curas dan Curanmor; 
(2)) Penggelapan dan Penipuan; 
(3)) Aniaya dan Anirat; 
(4)) Perjudian; 
(5)) Perbuatan Cabul/Pemerkosaan; 
 (6)) Laka Lantas; 
(7)) Penyalahgunaan Narkoba. 

 

(b) Lombok Barat termasuk daerah yang 
rawan terjadi perkelahian antar kampung 
yang melibatkan massa dan tidak jarang 
mengakibatkan korban jiwa, kadang kala 
dipicu oleh masalah sepele; 

(c) Masyarakat mudah main hakim sendiri 
terhadap para pelaku kejahatan yang 
berhasil ditangkap meskipun kadangkala 
pelaku sudah ditahan/diamankan oleh 
pihak Polri; 

 

b) Ambang Gangguan (PH) 
(1) Geografi 

(a) Wilayah Pulau Kecil yang tidak 
berpenghuni dijadikan sebagai tempat 
potensial untuk pengembangan pariwisata 
dan persinggahan bagi masyarakat baik 
nelayan maupun orang asing serta belum 
terdapat pos-pos pengamanan secara 
merata; 

(b) Masyarakat yang hidup pada wilayah 
pertanian tadah hujan belum mendapatkan 
perhatian serius dari pemerintah serta 
banyak diantaranya mengandalkan 
hidupnya sebagai petani;  

(c) Pantai-pantai terbuka yang berada di 
sekeliling wilayah Lombok Barat dijadikan 
sebagai tempat persinggahan kapal keluar 
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masuk oleh masyarakat/kelompok 
termasuk wisatawan asing; 

(d) Letak wilayah Lombok Barat yang dibatasi 
oleh samudra Indonesia dan samudra 
Hindia, berdekatan dengan negara 
Australia. Perbatasan wilayah laut Lombok 
Barat juga sangat potensial dijadikan 
sebagai jalur transit kapal-kapal asing, 
perekonomian dan banyak terdapat hasil 
laut;  

(e) Masyarakat yang menggantungkan 
hidupnya dari bertani semakin 
terpinggirkan akibat berkurangnya lahan 
pertanian, banyak dari mereka kini menjadi 
pengangguran. Disamping itu juga 
pembangunan insfratruktur dan 
perumahan yang menggunakan lahan 
pertanian banyak mendapatkan 
tentangan/kritik dari kalangan pemerhati 
lingkungan dan LSM. 

 

(2) Demografi 
(a) Penyebaran penduduk tidak merata yang 

sebagian besar terpusat di Kabupaten 
Lombok Barat sebagai pusat pemerintahan 
dan perekonomian Lombok Barat, namun 
akibat tingkat IPM yang rendah 
mengakibatkan kalah bersaing dengan 
masyarakat lain dan terjadi penumpukan 
jumlah penduduk di perkotaan; 

(b) Setiap tahun jumlah angka pengangguran 
semakin meningkat yang tidak sebanding 
dengan jumlah ketersediaan lapangan 
kerja, sementara kebutuhan hidup 
masyarakat semakin meningkat; 

(c) Masyarakat yang hidup dibawah garis 
kemiskinan, belum mendapat perhatian 
dari pemerintah, sementara karakteristik 
dan temperamen masyarakat sangat keras 
dan mudah terprovokasi; 

(d) Keberagaman etnis, suku, agama serta 
adat istiadat dan budaya yang berbeda 
kadangkala memunculkan sikap fanatisme 
yang berlebihan dari kelompok masyarakat 
tertentu yang hidup berbaur dan 
berdampingan dengan masyarakat 
lainnya.  

 

(3) Sumber Daya Alam 
(a) Terdapat perusahaan tambang emas di 

beberapa wilayah di Lombok Barat yang 

 
keberadaannya....... 
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keberadaannya mendapat tentangan dan 
penolakan masyarakat terjadi diwilayah 
Kec. Sekotong; 

(b) Sumber berbagai jenis tambang yang 
potensial antara lain tambang emas, 
mangaan, pasir besi, maupun batu granit 
yang sampai saat ini masih belum 
sepenuhnya dieksplorasi secara resmi 
oleh pemerintah, tetapi sebagian 
diekplorasi oleh masyarakat secara ilegal. 

   
(4) Ideologi 

Munculnya upaya dan keinginan dari kelompok 
masyarakat tertentu untuk mengubah Pancasila 
dengan ideologi yang berorientasi pada paham 
agama, liberal dan sosialis/komunis dipengaruhi 
oleh : 
(a) Sikap masyarakat Lombok Barat yang 

permisif, mudah menerima dan mengikuti 
orang-orang yang berpakaian ala timur 
tengah/berlabel agama; 

(b) Keadaan masyarakat yang fanatik sempit 
dalam pemahaman dan penerapan ajaran 
agama yang dianut; 

(c) Adanya wacana sebagian kecil 
masyarakat yang menginginkan 
diberlakukannya Syariat Islam sebagai 
hukum positif di wilayahnya; 

 

(5) Politik 
(a) Kebijakan pemerintah baik pusat dan 

daerah belum sesuai dengan harapan dan 
tuntutan masyarakat, dimana masyarakat 
belum merasakan perubahan yang lebih 
baik terutama di sektor ekonomi, 
masyarakat masih menemui kesulitan 
untuk mendapatkan lapangan kerja yang 
layak, angka pengangguran tidak 
berkurang, pendidikan gratis belum jadi 
kenyataan dan sebagainya; 

(b) Tapal batas yang disengketakan 
merupakan daerah potensial baik untuk 
pengembangan wisata, potensial untuk 
pertambangan dan potensial  dengan  
hasil  hutannya  dan berlarut- 
larutnya penyelesaian tapal batas oleh 
pemerintah dan belum ada kesepakatan 
yang dicapai diantara pihak-pihak yang 
bersengketa; 

(c) Permasalahan-permasalahan internal 
Parpol yang berpengaruh terhadap 
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kegaduhan politik memicu meningkatnya 
suhu politik,,  ketidakpuasan masyarakat 
terhadap kebijakan pemerintahan akan 
dimanfaatkan oleh para lawan politik untuk 
memprovokasi masyarakat dalam 
menjatuhkan pemerintah;  

(d) Janji-janji pemerintah saat kampanye 
Pemilu Legislatif atau Pemilu Presiden 
belum terealisasi dan masyarakat belum 
merasakan perubahan dan sebagainya; 

 
 
 
 
(6) Ekonomi 

(a) Masalah pertambangan :  
(1)) Belum ada Perda yang mengatur 

penanganan, pengolahan tambang 
rakyat, pemerintah tidak tegas untuk 
menertibkan tambang ilegal yang 
dilakukan oleh masyarakat; 

(2)) Masyarakat penambang tidak 
memahami akibat yang ditimbulkan 
terhadap lingkungan, pembuangan 
limbah penambangan logam 
mengandung zat-zat yang 
berbahaya bagi kesehatan manu-
sia, hewan dan lingkungan hidup; 

(3)) Keinginan masyarakat disekitar 
tambang untuk dapat dipekerjakan 
dalam perusahaan tambang serta 
adanya para tokoh-tokoh 
masyarakat dan pemuda yang ingin 
mendapatkan akses dari kegiatan 
tambang; 

(4)) Munculnya aksi-aksi unjuk rasa 
menuntut dipekerjakan menjadi 
pekerja tambang pada perusahaan-
perusahaan pertambangan; 

(5)) Penolakan dari masyarakat 
terhadap keberadaan perusahaan-
perusahaan tambang yang meluas 
menjadi aksi kekerasan/anarkhis; 

(6)) Sengketa tanah antara masyarakat 
dengan perusahaan tambang. 

 (b) Diproyeksikan harga minyak dunia akan 
mengalami kenaikan seiring dengan 
perekonomian global semakin membaik 
sehingga harga BBM bersubsidi dalam 
negeri berpeluang dinaikkan pemerintah.  

 
(c)   Kelangkaan....... 
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(c) Kelangkaan dan kenaikan kebutuhan 
pokok masyarakat pada musim-musim 
tertentu dimanfaatkan oleh para 
spekulan/pelaku ekonomi yang ingin 
mendapatkan keuntungan pribadi yang 
sebesar-besarnya seperti penimbunan dan 
mempermainkan harga di pasaran; 

 (7) Sosial Budaya 
(a) Keanekaragaman suku dan agama yang 

terdapat di wilayah Lombok Barat 
berpengaruh terhadap :  
(1)) Masing-masing suku/etnis yang 

tinggal di Lombok Barat memiliki 
adat istiadat dan budaya yang 
beragam; 

(2)) Masalah agama dan keyakinan 
adalah masalah yang sensitif 
memicu terjadinya pertentangan 
dan salah pengertian; 

(3)) Tidak jarang persoalan terkait 
dengan keyakinan dimanfaatkan 
oleh pihak-pihak tertentu untuk 
kepentingan politik; 

(4)) Kontroversi atas diberlakukannya 
Surat Keputusan Bersama Dua 
Menteri antara Menteri Agama dan 
Menteri Dalam Negeri tahun 2006 
tentang pendirian tempat ibadah. 
Dimanfaatkan oleh kelompok 
tertentu untuk melakukan penolakan 
terhadap keberadaan/ penolakan 
pembangunan tempat ibadah 
tertentu. 

(b) Semakin berkembangnya dunia pariwisata 
di NTB dipengaruhi oleh:  
(1)) Dibangunnya berbagai insfrastruktur 

penunjang dan kemudahan 
birokrasi termasuk promosi baik 
dalam maupun luar negeri; 

(2)) Bermunculan investor/bisnis 
penunjang sektor wisata seperti 
penginapan/hotel, restaurant, 
tempat hiburan dan berbagai bisnis 
bidang jasa; 

(3)) Disamping pengaruh tersebut di 
atas, meningkatnya pariwisata 
Lombok Barat akan berdampak 
terhadap masuknya budaya barat 
yang belum tentu sesuai dengan 
budaya lokal, serta meningkatnya 
harga tanah di lokasi-lokasi 
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pariwisata terutama di daerah-
daerah strategis; 

 (c) Aliran/keyakinan dalam suatu agama 
seringkali menimbulkan konflik karena 
masyarakat belum terbiasa dengan suatu 
perbedaan terkait dengan keyakinan 
meskipun tidak prinsip dan kelompok-
kelompok tersebut bukan merupakan 
aliran sesat, masyarakat Islam terutama 
yang pengetahuan agamanya masih 
dangkal menganggap keyakinan kelompok 
tersebut sesat. 

(d) Terkait dengan sektor kesehatan 
dipengaruhi oleh:  
(1)) Belum maksimalnya kualitas 

pelayanan kesehatan terhadap 
masyarakat miskin terutama di 
tempat-tempat pelayanan 
kesehatan milik pemerintah; 

(2)) Budaya masyarakat yang kurang 
memahami, kurang menyadari dan 
tidak peduli terhadap lingkungan 
yang sehat dan pola hidup bersih 
sering membuang sampah atau 
kotoran hewan di sembarang 
tempat. 

 
(e) Adanya elemen masyarakat yang 

memperingati hari-hari besar tersebut 
dengan cara yang berlebihan dan 
dimanfaatkan sebagai momen untuk 
kepentingan tertentu baik untuk 
kepentingan pribadi/kelompok; 

(f) Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian (Hate 
Speech) dapat berupa tindak pidana yang 
diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP, 
seperti: penghinaan, pencemaran nama 
baik, penistaan, perbuatan tidak 
menyenangkan, memprovokasi, 
menghasut, penyebaran berita bohong dan 
semua tindakan di atas memiliki tujuan 
atau bisa berdampak pada tindak 
diskriminasi, kekerasan, penghilangan 
nyawa, dan/atau konflik sosial.  
Kasus-kasus ujaran kebencian di Medsos 
bermuatan SARA pada satu tahun terakhir 
semakin meningkat, secara umum dilatar 
belakangi oleh adanya suatu alasan 
kebencian, kecemburuan, serta keinginan 
dalam mencapai suatu tujuan-tujuan politik 
dengan mengedepankan sikap-sikap Ego 



  

 

 

 

23      LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR 
      NOMOR     : KEP/                17            /VI/2019 
      TANGGAL :  29                  JUNI              2019 

sektoral berkaitan dengan Entitas 
Primordialisme Kesukuan dan Pribumi-Non 
Pribumi; 

(g) Dampak pemanasan global semakin hari 
semakin dirasakan oleh masyarakat yang 
ditandai dengan terjadinya perubahan 
cuaca ekstrim yang berdampak terhadap 
sektor pertanian dan aktifitas 
perekonomian masyarakat. 

(h) Meningkatnya angkatan kerja yang tidak 
diimbangi dengan ketersediaan lapangan 
pekerjaan berdampak terhadap 
meningkatnya jumlah angka 
pengangguran sehingga mendorong 
meningkatnya kasus-kasus kriminal. 
  

(8) Keamanan 
(a) Tingginya kasus kriminalitas dipengaruhi   

oleh: 
(1)) Banyak kasus kriminal yang belum 

terungkap sehingga para pelaku 
masih berkeliaran bebas; 

(2)) Vonis hakim yang dijatuhkan 
terhadap terdakwa terlalu ringan 
dan tidak menimbulkan efek jera; 

(3)) Perilaku aparat penegak hukum 
yang mudah dipengaruhi, disogok 
oleh terdakwa dalam penanganan 
kasus dan dijadikan lahan untuk 
mencari keuntungan pribadi, 
mengingat aparat penegak hukum 
kurang profesional dalam 
menangani kasus; 

(4)) Biaya untuk penyelidikan dan 
penyidikan tidak diterima secara 
utuh oleh anggota yang menangani 
kasus. 

(b) Terjadinya perkelahian antar kelompok/ 
kampung dilatarbelakangi : 
(1)) Rasa dendam lama yang 

berkepanjangan dan kampung yang 
bertikai karena pernah disakiti 
namun tidak ada penyelesaiannnya 
dari aparat terkait dan seolah-olah 
melakukan tindak pidana tidak ada 
sanksi hukum; 

(2)) Adanya provokasi dari oknum 
aparat yang tidak menginginkan 
situasi kondusif dan sekaligus untuk 
menjatuhkan wibawa aparat yang 
menanganinya. 
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c) Gangguan Nyata ( AF ) 

(1) Geografi 
(a) Terjadinya penguasaan pulau-pulau oleh 

orang asing terutama pulau terpencil dan 
terluar yang tidak berpenghuni dan belum 
diberi nama oleh pemerintah; 

(b) Tidak adanya perhatian serius dari 
pemerintah terhadap masyarakat yang 
hidup di wilayah kering/tadah hujan 
memicu munculnya aksi protes bahkan 
masyarakat menjadi pelaku tindak kriminal 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya 
sehari-hari; 

(c) Akibat semakin berkurangnya lahan 
pertanian mengakibatkan masyarakat yang 
dulunya hidup dari sektor pertanian kini 
menjadi pengangguran sehingga 
berdampak pada tingginya angka 
pengangguran. Disamping juga munculnya 
konflik vertikal antara masyarakat dengan 
pemerintah maupun pengembang terkait 
masalah ganti rugi lahan dan lain-lain.  

 
(2) Demografi 

(a) Di wilayah Pulau Lombok terjadi 
permasalahan-permasalahan sosial seperti 
meningkatnya pengangguran, kemiskinan, 
pencurian, penipuan, premanisme, 
pengemis, dan sebagainya sebagai akibat 
dari terbatasnya lapangan pekerjaan yang 
tersedia dan tingkat kualitas SDM yang 
masih rendah; 

(b) Masyarakat banyak mencari pekerjaan ke 
luar negeri sebagai TKI baik legal maupun 
ilegal untuk memenuhi kebutuhan hidup 
keluarga.  
Akibat banyaknya TKI ilegal mendorong 
meningkatnya terjadinya kasus-kasus 
terhadap para TKI oleh majikannya di luar 
negeri; 

(c) Masyarakat mudah terprovokasi 
melakukan tindakan anarkhis atau 
tindakan-tindakan yang bertentangan 
dengan aturan hukum meskipun hanya 
dipicu oleh hal-hal sepele; 

(d) Timbul berbagai permasalahan yang 
cukup kompleks di wilayah Lombok Barat; 

(e) Konflik yang berlatar belakang perbedaan 
dan dapat berkembang menjadi konflik 
SARA. 
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(3) Sumber Daya Alam 

(a) Masuknya investor perusahaan asing di 
wilayah Lombok Barat, namun tidak 
memberikan manfaat besar terhadap 
masyarakat sekitar, sehingga muncul 
perlawanan/ penolakan dari masyarakat; 

(b) Penambangan oleh masyarakat tanpa 
dilengkapi izin resmi dan tidak terkontrol 
secara baik sehingga berdampak merusak 
dan mencemarkan lingkungan serta 
menimbulkan kecelakaan tanah longsor 
yang dapat menimbulkan korban jiwa. 
Sengketa pengelolaan daerah 
penambangan antara pemerintah dengan 
swasta, antara penambang dengan 
masyarakat, antara pemerintah dengan 
masyarakat, dan antara pemerintah/ 
masyarakat dengan orang asing. 

 
 (4) Ideologi 

(a) Terjadi pemaksaan kehendak oleh 
kelompok-kelompok yang menginginkan 
dan memperjuangkan ideologi lain untuk 
menggantikan Pancasila sebagai ideologi 
negara RI melalui jalur formal maupun 
informal; 

(b) Kelompok agama Islam menghendaki 
pedoman hidup berbangsa dan bernegara 
berpegang pada kebenaran agama; 

(c) Selain itu kelompok liberal memanfaatkan 
momentum reformasi, tuntutan demo-
kratisasi dan HAM menuntut dan mem-
perjuangkan kebebasan meskipun ber-
tentangan dengan Pancasila. Kelompok 
komunis melalui Ormas tertentu yang 
terinspirasi paham komunis mengangkat 
isu-isu HAM agar Tap MPRS No. 
XXV/MPRS/1966 dicabut. 

 
(5) Politik 

(a) Kondisi politik Nasional masih dihadapkan 
pada upaya untuk melanjutkan reformasi 
disegenap aspek kehidupan nasional 
dengan bertumpu pada prinsip demokrasi 
berdasarkan Pancasila yang telah 
ditetapkan sebagai dasar Negara. Hasil 
pembangunan politik cukup signifikan, 
antara lain semakin mengemukanya 
prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, 
namun dalam pelaksanaannya masih 
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meliputi suasana euphoria demokrasi yang  
berkepanjangan sehingga kadangkala 
mengabaikan rambu-rambu yang sudah 
disepakati dan diatur dalam Undang-
Undang sehingga berimplikasi terhadap 
terganggunya stabilitas Kamtibmas; 

(b) Kondisi budaya politik belum menunjukkan 
iklim dan budaya politik yang sesuai 
dengan demokrasi yang benar. Budaya 
politik masih bersifat parochial, primordial, 
opurtunis, nepotis, feodal dan anarkhis. 
Indikatornya antara lain masih adanya 
pengerahan massa kekuatan politik 
sebagai kelompok penekan yang 
bernuansa kekerasan dan destruktif. 
Budaya faternalistik dan primordial masih 
dominan mewarnai pemilihan pemimpin 
suprastruktur maupun infrastruktur politik. 
Etika politik belum sepenuhnya sesuai 
dengan prinsip-prinsip demokrasi dan 
masih banyak terjadi pemaksaan 
kehendak, serta adanya kelompok yang 
tidak siap kalah dalam pertarungan politik. 
Penguatan politik aliran masih dominan, 
sehingga pemimpin kharismatik masih 
menjadi tumpuan dalam pengambilan 
keputusan partai. Kebebasan pers tumbuh 
dan berkembang, yang belum diiimbangi 
oleh tanggung jawab sesuai etika 
jurnalistik, sehingga mengarah kepada 
kebebasan tanpa batas dan tidak 
bertanggung jawab terhadap akibat 
pemberiataan. Media massa masih 
mengutamakan kepenting-an keuntungan 
bisnis dibandingkan resiko sosial politik; 

(c) Menimbulkan konflik vertikal dan konflik 
horizontal sebagai akibat berlarut-larutnya 
penyelesaian tapal batas antar kabupaten; 

(d) Pengerahan massa oleh daerah-daerah 
yang bersengketa dan mengabaikan 
ketentuan hukum yang berlaku dengan 
mengedepankan pendekatan kekerasan 
sehingga menimbulkan tindakan anarkhis 
oleh masyarakat; 

(e) Kelompok masyarakat dari kalangan LSM, 
mahasiswa dan elemen masyarakat 
lainnya menggalang aksi-aksi protes 
melalui aksi unjuk rasa dapat berkembang 
menjadi tindakan anarkhis bila aspirasinya 
dan tuntutannya tidak diakomodir. 
Kesempatan ini dimanfaatkan lawan politik 
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para Bupati terpilih untuk menjadi 
kredibilitas   dan  popularitasnya  dengan 
mengangkat segala kekurangan yang 
berkaitan dengan kinerja dan kebijakan 
yang tidak populer; 

(f) Unjuk rasa dari mahasiswa, LSM dan 
elemen masyarakat lain menuntut 
keseriusan pemerintah untuk mengungkap 
dan memproses hukum pelaku 
pelanggaran HAM di Lombok Barat; 

(g) Ketidakpuasan kelompok yang kalah 
Pemilu 2019 melakukan berbagai upaya 
untuk mengganggu, menghambat kinerja 
Pemerintah baru seperti: aksi Unras 
menjadi anarkhis, pembentukan opini 
publik untuk menurunkan kepercayaan 
masyarakat, menyebar isu-isu yang 
bersifat provokatif yang berdampak 
terhadap instabilitas Kamtibmas di wilayah 
Lombok Barat. 

 

(6) Ekonomi 
(a) Masalah pertambangan 

(1)) Pencemaran lingkungan di sekitar 
lokasi pembuangan limbah 
penambangan emas yang dapat 
membahayakan kesehatan bagi 
makhluk hidup termasuk manusia 
bahkan dapat menimbulkan 
kematian; 

(2)) Terjadinya  konflik vertikal antara 
masyarakat dengan pemerintah dan  
perusahaan tambang, berpotensi 
terjadinya aksi pengerahan massa, 
penutupan tambang secara paksa, 
intimidasi dan aksi kekerasan 
lainnya; 

(3)) Penambangan tanpa izin resmi oleh 
masyarakat tidak terkendali yang 
dapat mencemarkan dan merusak 
lingkungan sekitar serta merugikan 
pemerintah; 

(4)) Terjadi kecelekaan kerja di sekitar 
wilayah penambangan yang dapat 
mengakibatkan korban luka maupun 
korban jiwa. 

(b) Fluktuasi harga minyak global, akan terjadi 
protes dari berbagai elemen masyarakat 
dalam bentuk aksi unjuk rasa bahkan 
sangat berpotensi menimbulkan tindakan 
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anarkhis menolak kenaikan harga BBM 
yang dianggap menyengsarakan rakyat; 

(c) Masyarakat perambah hutan semakin 
berani bertahan meskipun harus 
berhadapan dengan petugas, areal hutan 
yang dirambah semakin luas serta jumlah 
perambah semakin meningkat.  
Meningkatnya harga dan kebutuhan kayu 
di wilayah Lombok Barat mendorong orang 
untuk melakukan pencurian kayu/ilegal 
logging atau penyalahgunaan izin HPH; 

(d) Terhadap terjadinya kelangkaan dan 
kenaikan harga kebutuhan pokok 
masyarakat memunculkan. Berkurangnya 
daya beli masyarakat, berdampak 
terhadap menurunnya aktifitas 
perekonomian dan munculnya aksi-aksi 
protes terhadap pemerintah. 

(e) Kejahatan transnasional yang 
kemungkinan besar terjadi dan muncul di 
Lombok Barat terkait MEA adalah 
perdagangan gelap narkoba, perdagangan 
manusia penyelundupan senjata, 
pencucian uang, terorisme, Ekonomi 
Crime dan Cyber Crime dengan perincian 
sebagai berikut: 
(1)) Perdagangan dan peredaran 

Narkoba, Lombok Barat rawan 
terjadinya peredaran dan 
perdagangan narkoba mengingat 
sebagai salah satu Destinasi 
pariwisata yang sudah dikenal dunia 
dan menjadi  salah satu tujuan 
Wisatawan manca Negara;  

 (2)) Perdagangan manusia, mengingat 
Lombok Barat sebagai salah satu 
pemasok TKI/TKW terbesar ke luar 
negeri. Jaringan perdagangan 
manusia yang melibatkan banyak 
pelaku yang berasal dari lebih satu 
negara. Akan menambah 
kompleksitas permasalahan 
perdagangan manusia yang terjadi 
di wilayah Lombok Barat; 

 (3)) Penyelundupan senjata, rawan 
konflik semakin meningkat 
menggunakan Senpi Ilegal 
khususnya rakitan, dan kedepan 
tidak menutup kemungkinan 
semakin meningkat dengan 
menggunakan senpi organik 
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selundupan. Lemahnya 
pengawasan dari berbagai pihak, 
serta longgarnya pintu masuk dan 
keluar wilayah Lombok Barat 
sehingga mengakselerasi kejahatan 
penyelundupan senjata; 

(4)) Economi crime. Kejahatan ekonomi 
transnasional di wilayah Lombok 
Barat dengan diberlakukannya MEA 
akan sangat mungkin terjadi, 
khususnya kejahatan investasi, 
kejahatan pelanggaran hak 
kekayaan intelektual, kejahatan 
perbankan,  kejahatan  moneter,  
kejahatan        perpajakan        dan 
berbagai kejahatan ekonomi 
lainnya. Wilayah Lombok Barat  
yang merupakan wilayah Pariwisata 
yang akan meningkatkan 
pembangunan dibidang pariwisata 
sangat rawan terjadinya kejahatan 
ekonomi sehingga diperlukan 
langkah antisipasi dan kerja sama 
lintas sektoral. Salah satunya yaitu 
penguasaan lahan-lahan produktif 
oleh pihak WNA dengan modus 
operandi menikah dengan warga 
lokal dan membeli lahan untuk 
kepentingan bisnis; 

 
 (7) Sosial Budaya 

(a) Keragaman suku dan agama mempunyai 
potensi  dapat menyebabkan: 
(1)) Menjadi pemicu terjadinya 

pertentangan yang menjurus 
terjadinya bentrok antar 
kelompok/agama; 

(2)) Pembangunan tempat ibadah yang 
tidak sesuai ketentuan yang berlaku  
berpotensi menimbulkan 
ketersinggung an dan penolakan 
dari pemeluk agama lain; 

(3)) Seringkali persoalan pribadi 
diantara orang-orang yang 
berlainan agama/etnis berkembang 
menjadi konflik antar agama/ etnis; 

(4)) Pemahaman sempit terhadap 
agama yang dianut dan fanatisme 
yang berlebihan dalam menerapkan 
ajaran agama mudah memicu 
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gesekan antar pemeluk agama 
yang mengarah pada kasus SARA. 

(b) Di bidang pariwisata diikuti dengan 
semakin meningkatnya jumlah wisatawan 
asing dengan membawa budaya barat 
tidak sesuai norma agama dan adat 
istiadat setempat berpengaruh terhadap 
perilaku kaum muda yang umumnya masih 
labil, diantaranya  penyalahgunaan  
Narkoba, Miras, prostitusi/seks bebas dan 
lain-lain. Selain itu berpotensi terjadinya 
meningkatnya penanaman modal asing 
ilegal dengan modus mengatasnamakan 
orang lain dari WNI untuk menghindari 
pajak perusahaan asing, terjadinya 
penipuan dan pencurian para wisatawan 
yang berkunjung ke wilayah Lombok Barat. 

 (c) Provokasi yang dapat mengakibatkan aksi 
penyerangan terhadap jemaah aliran 
kepercayaan yang dinilai bertentangan 
dengan ajaran agama secara umum/sesat, 
menimbulkan pertentangan dan gesekan 
dengan masyarakat yang mengarah pada 
tindakan pengrusakan terhadap rumah, 
fasilitas pendidikan dan tempat ibadah 
milik warga Salafiah/ Wahabiah. 

(d) Elemen masyarakat memanfaatkan hari-
hari besar untuk melakukan kritik dan 
tuntutan kepada pemerintah yang 
diekspresikan dalam bentuk aksi unjuk 
rasa mendatangi pejabat-pejabat terkait. 

(e) Kerawanan meningkatnya kasus-kasus 
Ujaran kebencian (Hate Speech) 
khususnya melalui Medsos menjelang dan 
selama Pilkada Serentak 2018 yang dapat 
meluas kepada terjadinya konflik, aksi-aksi 
pengerahan massa, terjadinya tindakan 
anarkhis serta gangguan Kamtibmas 
lainnya sangat tinggi. 

(f) Dampak nyata dari pemanasan global 
yaitu terjadinya cuaca ekstrim, angin 
puting beliung, gelombang tinggi, hujan 
dengan   intensitas   tinggi  menyebabkan 
bencana alam seperti banjir dan tanah 
longsor serta gagal panen, disamping 
dapat juga menyebabkan rusaknya sarana 
dan prasarana jalan. 

(g) Angka pengangguran, kemiskinan serta 
berbagai persoalan sosial seperti 
pengemis, gelandangan, premanisme, 
penipuan sulit diatasi jika upaya yang 
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dilakukan tidak secara konprehensif oleh 
pihak terkait. Masyarakat cenderung 
memilih profesi menjadi TKI keluar negeri 
yang dilakukan secara legal maupun ilegal 
sebagai akibat desakan ekonomi dan 
terbatasnya lapangan kerja yang tersedia. 

 
(8) Keamanan 

(a) Pada tahun 2020 diperkirakan jumlah 
kasus kriminalitas yang terjadi di wilayah 
Lombok Barat meningkat dengan 
munculnya para pelaku dan modus-modus 
operandi yang baru mengakibatkan 
munculnya ketidakpuasan masyarakat 
terhadap kinerja Polri yang mendorong 
terjadinya aksi unjuk rasa apriori terhadap 
Polri sampai dengan menurunnya tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap Polri; 

(b) Selama tidak ada keberanian aparat Polri 
untuk menindak tegas pelaku yang terlibat 
perkelahian dan   tidak   dilakukan   proses   
hukum   sampai 
tuntas maka kasus serupa berpotensi 
terulang kembali; 

(c) Kasus main hakim sendiri oleh masyarakat 
berpotensi akan terulang jika Polri dalam 
menangani kasus belum profesional 
sesuai harapan semua pihak. Pemaksaan 
kehendak oleh masyarakat untuk 
menghakimi pelaku tindak pidana yang 
telah ditahan Polri apabila kinerja Polri 
belum memuaskan masyarakat atau 
apabila Polri masih senang bersekongkol/ 
bekerjasama dengan tersangka; 

(d) Pemaksaan kehendak oleh masyarakat 
untuk menghakimi pelaku tindak pidana 
yang telah ditahan Polri apabila kinerja 
Polri belum memuaskan masyarakat atau 
apabila Polri masih senang 
bersekongkol/bekerjasama dengan 
tersangka; 

(e) Tindak kriminal seperti Curat, Curas dan 
Curanmor pada tahun 2020 mendatang, 
diperkirakan juga masih akan tetap terjadi 
dengan munculnya para pelaku dan 
modus-modus operansi yang baru sehinga 
akan dapat memicu keresahan dan 
menurunkan kepercayaan masyarakat 
terhadap Polri; 

(f) Disamping potensi gangguan keamanan di 
atas, berdasarkan kecenderungan potensi 



  

 

 

 

32      LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR 
      NOMOR     : KEP/                17            /VI/2019 
      TANGGAL :  29                  JUNI              2019 

gangguan dan ambang gangguan serta 
mencermati gangguan keamanan, 
gangguan umum, gangguan nyata yang 
akan terjadi kemungkinan 

  mengalami peningkatan, baik secara 
kuantitatif maupun kualitatif.  
Gangguan nyata yang mungkin terjadi 
pada tahun 2020 sebagai berikut : 
(1)) Kejahatan Konvensional 

Kejahatan Konvensional seperti 
premanisme, judi, pelanggaran 
keamanan dan ketertiban umum, 
penipuan, penggelapan, 
penganiayaan dan sengketa tanah 
pada umumnya kemungkinan terjadi 
hampir disemua wilayah di Lombok 
Barat.  
Sedangkan kasus-kasus  Curat, 
Curas, Curanmor, pembunuhan, 
penganiayaan, kejahatan dalam 
rumah tangga, penculikan, 
pornografi dan pemalsuan terjadi 
dibeberapa wilayah di Lombok 
Barat dengan perincian sbb:  
(a)) Kecamatan Batulayar: Curat, 

Curas, Curanmor, KDRT, 
penculikan, pornografi, 
pemalsuan dan Aniaya; 

(b)) Kecamatan Labuapi: Curat, 
Curas, Curanmor, 
pembunuhan dan 
pemalsuan; 

(c)) Kecamatan Keciri: Curat, 
Curas, Curanmor dan 
pembunuhan; 

(d)) Kecamatan Kuripan: Curat, 
Curas, Curanmor, 
pembunuhan,  penculikan  
dan aniaya; 

(e)) Kecamatan Gerung: Curat, 
Curas dan Curanmor; 

(f )) Kecamatan Lembar: Curat, 
Curas,  Curanmor dan 
pembunuhan. 

(g)) Kecamatan Sekotong: Curat, 
Curas dan pembunuhan. 

 (2)) Kejahatan Transnasional 
Kejahatan perdagangan manusia 
pada terjadi wilayah Lombok Barat  
khusus-nya perdagangan manusia 
TKI illegal ke luar negeri mengingat  
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masyarakat Lombok Barat yang 
menjadi TKI keluar negeri. 
Sedangkan untuk jenis kejahatan 
transnasional lainnya terjadi 
dibeberapa wilayah tertentu antara 
lain: 
(a)) Penyelundupan Senpi; 
(b)) Imigran gelap. 

(3))  Kejahatan yang merugikan 
kekayaan negara, kejahatan korupsi 
dan kejahatan ekonomi 
kemungkinan terjadi di hampir 
seluruh wilayah di Lombok Barat, 
sedang-kan jenis kejahatan yang 
merugi-kan kekayaan Negara 
lainnya dibeberapa wilayah tertentu 
antara lain: 
(a)) Penambangan liar; 
(b)) Pencemaran dan perusakan 

lingkungan. 
(4)) Kejahatan yang berimplikasi 

Kontijensi, seperti pemekaran 
wilayah serta aksi Unras anarkhis 
dan hura-hura kemungkinan terjadi 
di hampir seluruh wilayah di 
Lombok Barat, sedangkan jenis 
kejahatan yang berimplikasi 
Kontijensi lainnya kemungkinan 
terjadi hanya di beberapa wilayah 
tertentu antara lain: 
(a)) Kasus SARA; 
(b)) Perkelahian kampung; 
(c)) Perusakan tempat-tempat 

ibadah; 
(d)) Sengketa Tapal Batas.  

(5)) Gangguan Kamtibcar Lantas, 
berupa kecelakaan hampir terjadi di 
seluruh daerah Lombok Barat. 

(6)) Gangguan Kamtibmas Non Pidana 
berupa bencana alam, wabah 
penyakit dan kecelakaan 
transportasi kemungkinan terjadi 
wilayah di Lombok Barat 
merupakan endemis berbagai 
macam jenis penyakit seperti DBD, 
malaria dan Chikunguya. 
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b. Analisa SWOT  
 

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polres 
Lombok Barat dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut 
dapat dianalisa dari faktor-faktor baik dari lingkungan Intern maupun  
ekstern melalui analisa SWOT, yaitu: 
1) Kekuatan 

a) Kekuatan Personel Polres Lombok Barat sampai 
Desember 2019 sebanyak=821, Pamen=5, Pama=59, 
Brigadir=745 serta PNS Gol II=10 dan Gol III=1. 

b) Material dan fasilitas untuk melaksanakan tugas 
Operasional  meliputi: jumlah Ranmor R2 sebanyak 177 
unit, R4 sebanyak 39 unit, R6  sebanyak 9 unit, R6 AWC 
sebanyak 1 unit, Alsus: Borgol: 14 Unit, tongkat T = 493 
buah,  Helm= 524 buah, tameng=400  buah, video 
camera=24 unit, tabung pemadam api=37 tabung, tenda 
pleton=6 buah, pelindung badan/kaki/ tangan= 469 
pasang, megaphone=45 buah, rompi pelindung 
badan=25 buah, gas masker=278 unit, sedangkan untuk 
Senpi genggam sebanyak 263 pucuk, senpi bahu 
sebanyak 128 pucuk, serta amunisi sebanyak 25.849 
butir, Kapal patroli type C2 = 1 Unit, type C3 = 3 Unit, 
Ruber boat = 1 Unit; 

c) Sedangkan data Alkom perjenis di Polres Lombok Barat 
dan jajaran sebanyak 3.612 unit dengan rincian Handy 
talky = 238 unit; Radio Mobil = 3 Unit; Repeater =  1 unit; 

d)  Gelar kekuatan dan lapis kemampuan tergelar dengan 
struktur   1 Polres, 7 Polsek (Urban 1, Rural 3, Pra Rural 
3) dan 1 Polsubsektor. Hal tersebut menggambarkan 
postur kekuatan Polres   sebagai   Kesatuan   
Operasional  Dasar (KOD) dan  Polsek  sebagai unsur 
terdepan pelayan masyarakat, Polres terdepan pelayan 
masyarakat, Polres besar dan Polsek kuat yang 
diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada 
masyarakat; 

e) Dukungan anggaran telah terdistribusi sampai tingkat 
Polres dan diterima pada akhir tahun anggaran berjalan 
sesuai DIPA/RKA-KL masing-masing, sehingga para 
pimpinan Satuan Kerja (Kasatker) dapat mengetahui 
kemampuan dukungan anggaran dan lebih akurat dalam 
menyusun rencana kegiatan; 

f) Restrukturisasi Polri sesuai Peraturan Kepolisian 
Negara Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Polres 
dan Polsek telah, yang disesuaikan dengan keadaan 
geografis daerah didukung dengan peralatan yang 
memadai  sebagai upaya untuk memberikan pelayanan 
prima kepada masyarakat;  

 

g) Komitmen pencapaian Reformasi Birokrasi Polri di 
lingkungan Polri dengan kebijakan Program revitalisasi 



  

 

 

 

35      LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR 
      NOMOR     : KEP/                17            /VI/2019 
      TANGGAL :  29                  JUNI              2019 

Polri menuju pelayanan prima dengan 11 program 
prioritas Kapolri Promoter yang didalamnya termasuk 
program Quick Wins dan Satgas menjadi landasan 
utama dalam rangka pencapaian kinerja Polri yang 
berorentasi pada pelayanan unggulan yang prima. 

 

2)       Kelemahan 
a) Di dalam operasionalisasi kegiatan Polres Lombok Barat 

dihadapkan pada keterbatasan baik SDM, Materiil dan 
fasilitas;  

 

b) Sedangkan di dalam kecepatan memberikan pelayanan 
kepada masyarakat terutama di dalam mendatangi TKP 
belum optimal, hal ini disebabkan karena situasi wilayah 
geografis daerah yang sulit dijangkau dan masih 
minimnya peralatan yang dimiliki oleh masing-masing 
Polsek sebagai pelayanan terdepan kepada 
masyarakat; 

 

c) Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Lombok 
Barat terdiri dari 10 Kecamatan dimana 3 Kecamatan 
(gunung sari, Lingsar dan Narmada) berada diwilayah 
Hukum Polres Mataram sedangkan 7 Kecamatan 
berada pada wilayah Hukum Polres Lombok Barat; 

 

d) Disamping itu belum optimalnya peran serta masyarakat 
dalam kepatuhan hukum dan partisipasi terhadap tugas 
Polri dalam mewujudkan Perpolisian masyarakat; 

 

e) Masih rendahnya keterampilan dan kemampuan 
personel Polri di lapangan terutama dalam segi 
penguasaan Peraturan dan Perundang-Undangan, 
penguasaan teknologi komunikasi berbasis komputer, 
teknologi di bidang  kriminalitas  modern  dalam   
menghadapi kualitas dan kuantitas kejahatan yang 
semakin canggih; 

 

f) Reformasi bidang kultural yang belum mewujudkan 
kemajuan yang signifikan sehingga ada sebagian kecil 
anggota Polri yang masih menerapkan paradigma lama 
dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menimbulkan 
keluhan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan Polri 
yang masih diskriminasi, arogan, tidak etis dan biaya 
tinggi bila berurusan dengan Polri; dan 

 

g) Masih terbatasnya personel Polri yang memiliki kualitas 
dan komptens/kemampuan dalam menghadapi 
kejahatan seperti cyber crime, money laundering, 
women’s trafficking, illegal fishing, illegal logging, illegal 
mining, sea piracy, terorisme, perdagangan gelap 
senjata api, perdagangan gelap dan penyalahgunaan 
narkoba dst. 
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3) Peluang 
 

a) Dengan perubahan karakter mental kepribadian Polres 
Lombok Barat melalui perubahan mind set dan culture 
set sebagai upaya mendekatkan pelayanan prima 
kepada masyarakat, sejalan dan saling menunjang 
dengan organisasi Polri yang ada pada semua tingkat 
Pemerintah; 

 

b) Disamping itu peluang yang lain adalah partisipasi 
hukum dalam setiap upaya perpolisian masyarakat 
termasuk kesediaan masyarakat  dalam upaya 
membantu mengungkap perkara dan telah ditempatkan 
satu Desa/Kelurahan satu Bhabinkamtibmas  yang ada 
di wilayah Lombok Barat; 

 

c) Dengan sudah terbangunnya kepercayaan masyarakat  
maka   diharapkan   upaya   mencapaian  pelayanan  
publik yang unggul (Strive For Excellence) termasuk 
Polri untuk mewujudkan pelayanan prima kepada 
masyarakat dalam mencegah kejahatan, penegakan 
hukum dan ketertiban merupakan bagian dari priotitas 
pembangunan nasional;  

 

d) Kebutuhan dasar masyarakat secara umum akan 
terciptanya kondisi keamanan yang lebih kondusif dan 
stabil sehingga terbebas dari segala bentuk teror, 
ancaman dan gangguan yang sekaligus menjadi 
ancaman bagi setiap masyarakat di wilayah hukum 
Polres Lombok Barat. 

 
4) Ancaman 

 

Sedangkan   ancaman   yang    ada di wilayah hukum 
Polres Lombok Barat adalah angka pelanggaran hukum  dan 
pelanggaran kriminalitas yang masih tinggi menyangkut 
beberapa golongan/jenis, yaitu: 
a) Kejahatan Konvensional seperti yang langsung 

dirasakan oleh masyarakat meliputi: premanisme, judi, 
pelanggaran keamanan  dan  ketertiban umum, 
penipuan, penggelapan, penganiayaan dan sengketa 
tanah pada umumnya terjadi hukum disemua wilayah di 
Lombok Barat. Sedangkan kasus-kasus Curat, Curas, 
Curanmor,   penganiayaan, kejahatan dalam rumah 
tangga dan pemalsuan terjadi dibeberapa wilayah di 
Lombok Barat; 

 b) Kejahatan transnasional seperti kejahatan perdagangan 
manusia pada umumnya kemungkinan terjadi hukum 
diseluruh wilayah Lombok Barat  khususnya 
perdagangan manusia TKI illegal ke luar negeri 
mengingat  masyarakat Lombok Barat yang menjadi TKI 
keluar negeri berasal dari seluruh wilayah di Lombok 
Barat; 
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c) Kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi korupsi, 
pembalakan liar/pencurian kayu, pencurian ikan, 
penyelundupan dan penambangan liar; 

d) Kejahatan yang berimplikasi kontijensi seperti  
perkelahian antar kampung sehingga berdampak pada 
gangguan keamanan yang meluas sehingga 
memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk 
menanggulanginya; 

e) Kondisi prekonomian yang belum stabil berdampak 
pada kebutuhan hidup dan tuntutan primer sehingga 
cendrung berbuat anarkis dalam menyampaikan 
tuntutannya; dan 

 
 
 
 
 
 

  
2. Identifikasi Masalah 
 

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 
menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polres 
Lombok Barat, antara lain: 

 

a. Masih adanya kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan 
terhadap kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi 
yang terjadi di wilayah hukum Polres Lombok Barat; 

b.    Masih rendahnya kesadaran masyarakat Lombok Barat tentang 
masalah pentingnya keamanan dan penegakkan hukum; 

c. Masih kurangnya Personel di beberapa Polsek akibat adanya 
pemekaran Wilayah Kecamatan di tingkat Satker Polres; 

d.  Perilaku masyarakat yang kurang mendukung terhadap penegakan 
hukum di wilayah Lombok barat; 

e. Masih terbatasnya sarana prasarana sesuai dengan karakteristik 
wilayah  serta   alat  komunikasi (Alkom) di tingkat Polres dan 
terutama Polsek; 

f.   Prosentase laju tingkat perkembangan penduduk masih dirasakan 
sangat cepat dibandingkan dengan tingkat kecepatan laju 
perkembangan dan pertumbuhan ekonomi, akibatnya membawa 
dampak Keamanan; 

g.    Meskipun secara umum situasi Kamtibmas di wilayah Lombok Barat 
cukup kondusif namun masih ada gangguan Kamtibmas terutama 
yang menonjol adalah perkelahian  antar kelompok/kampung; 

h. Kuantitas pemerataan dan terjangkaunya pelayanan Polri yang relatif 
belum optimal;  

i.       Pengembangan kekuatan di  Pulau-pulau kecil (Gili) yang 
berpenghuni sebagian besar belum terdapat Pos Polisi; 

j. Masih kecilnya jumlah anggota yang telah memiliki kualifikasi 
kejuruan    (Dik Spesialisasi) dan penempatan personil tidak sesuai 
dengan kejuruan; 

k.     Masih  banyaknya  personil  Polri  yang  belum menguasai teknologi   
Informasi dan komputer/Internet terutama bagi para penyidik  (New 
Demension Crime); dan 
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II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PRIORITAS POLDA NTB DAN POLRES 
LOMBOK BARAT 

 

3. Visi Polda NTB dan Polres Lombok Barat 
 
a. Visi Polda NTB 

“Terwujudnya Nusa Tenggara Barat yang Aman dan 

Tertib” 

Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut mengandung 

beberapa makna, yakni:  

1. Nusa Tenggara Barat  menjadi Provinsi yang aman, bebas dari 

segala bentuk ancaman; 

2. Nusa Tenggara Barat  menjadi   Provinsi yang tertib. 

 

 

 

b. Visi Polres Lombok Barat 

“Terwujudnya Kabupaten Lombok Barat yang Aman 

dan Tertib” 

Penjelasan kata-kata kunci dari kalimat visi tersebut mengandung 

beberapa makna, yakni:  

1. Lombok Barat  menjadi Kabupaten yang aman, bebas dari 

segala bentuk ancaman; 

2. Lombok Barat  menjadi Kabupaten yang tertib. 

4. Misi Polda NTB dan Polres Lombok Barat 
 
a. Misi Polda NTB 

“Melindungi, melayani dan Mengayomi  masyarakat” 

 

Dalam mewujudkan visi Polda NTB, maka 3 (tiga) hal inilah yang 

harus dilakukan. Oleh karena itu, misi Polda NTB tersebut memiliki 

makna sebagai berikut:  

Melindungi. Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan 

perlindungan. Tetapi Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa 

raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan 
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ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan 

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

Melayani. Melayani kepentingan masyarakat di Nusa Tenggara 

Barat, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.  

Mengayomi. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang 

terbaik pada masyarakat, agar masyarakat bisa menjadi pribadi yang 

jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah dilakukan oleh seorang polisi 

semaksimal mungkin kalau dari kemauan masyarakat itu sendiri 

kurang, maka akan percuma saja apa yang sudah dilakukan oleh 

seorang polisi. Dan masyarakat akan terus berfikir bahwa seorang 

polisi tidak bisa mengayomi masyarakat 

 

 

 

b. Misi Polres Lombok Barat 

“Melindungi, melayani dan Mengayomi  masyarakat 

Lombok Barat” 

Dalam mewujudkan visi Polres Lombok Barat, maka 3 (tiga) hal inilah 

yang harus dilakukan. Oleh karena itu, misi Polri tersebut memiliki 

makna sebagai berikut:  

Melindungi. Dalam hal melindungi, banyak hal yang memerlukan 

perlindungan. Tetapi Polri bertugas melindungi keselamatan jiwa 

raga, harta benda, masyarakat Nusa Tenggara Barat, dan lingkungan 

hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 

asasi manusia.  

Melayani. Melayani kepentingan masyarakat Lombok Barat, 

memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat sesuai 

kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.  

Mengayomi. Polisi selalu berusaha untuk memberikan contoh yang 

terbaik pada masyarakat Lombok Barat, agar masyarakat bisa 

menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Jika apa yang sudah 

dilakukan oleh seorang polisi semaksimal mungkin kalau dari 
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kemauan masyarakat itu sendiri kurang, maka akan percuma saja apa 

yang sudah dilakukan oleh seorang polisi. Dan masyarakat akan terus 

berfikir bahwa seorang polisi tidak bisa mengayomi masyarakat. 

 

5. TUJUAN DAN SASARAN PRIOTITAS POLDA NTB DAN POLRES 
LOMBOK BARAT 
 
a. Tujuan Polda NTB 

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di 

wilayah Nusa Tenggara Barat; 

2. Menegakkan hukum secara berkeadilan; 

3. Mewujudkann Polda Nusa Tenggara Barat   yang professional; 

4. Modernisasi pelayanan Polda Nusa Tenggara Barat; 

5. Menerapkan manajemen Polda Nusa Tenggara Barat yang 

terintegrasi dan terpercaya 
 

 

 

 

b. Tujuan Polres Lombok Barat 

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat di 

wilayah Lombok Barat; 

2. Menegakkan hukum secara berkeadilan; 

3. Mewujudkan Polres Lombok Barat yang professional; 

4. Modernisasi pelayanan Polres Lombok Barat; 

5. Menerapkan manajemen Polres Lombok Barat yang terintegrasi 

dan terpercaya. 

 

c. Sasaran Strategis Polda NTB. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Kepolisian 

Resor Lombok Barat, yang memberikan impact/outcome dari 

program- program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres. 

Metode balanced scorecard merupakan dasar penyusunan peta 

strategi yang terbagi  menjadi    3  perspektif  yakni   stakeholder  

perspective, internal process perspective, dan innovation perspective 

Impact : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Provinsi 
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Tujuan Sasaran strategis 

1 2 

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat 

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat LOMBOK BARAT 

2. Modernisasi pelayanan Polri Layanan publik Polres Lombok Barat yang 

prima 

 Sarana Prasarana yang moderen 

3. Menegakkan hukum secara berkeadilan Penegakkan hukum secara berkeadilan 

4. Mewujudkan Polres Lombok Barat yang 

profesional 

Penguatan manajemen data dan informasi 

 Profesionalisme  SDM  

5. Menerapkan manajemen Polres Lombok 

Barat  yang terintegrasi dan terpercaya 
Good governance  dan Clean Goverenment 

 Akuntabilitas  pengelolaan anggaran 

 Regulasi dan sistem pengawasan yang 

efektif  

 

 

d. Sasaran Strategis Polres Lombok Barat. 

Sasaran strategis merupakan kondisi yang diinginkan oleh Kepolisian 

Resor Lombok Barat, yang memberikan impact/outcome dari 

program- program yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran Polres. 

Metode balanced scorecard merupakan dasar penyusunan peta 

strategi yang terbagi  menjadi    3  perspektif  yakni   stakeholder  

perspective, internal process perspective, dan innovation perspective 

Impact : Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban 

Kabupaten Lombok Barat 

Tujuan Sasaran strategis 

1. Menjamin terpeliharanya keamanan dan 

ketertiban masyarakat 

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat Lombok Barat 

2. Modernisasi pelayanan Polri Layanan publik Polres Lombok Barat yang 

prima 

 Sarana Prasarana yang moderen 
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3. Menegakkan hukum secara berkeadilan Penegakkan hukum secara berkeadilan 

4. Mewujudkan Polres Lombok Barat yang 

profesional 

Penguatan manajemen data dan informasi 

 Profesionalisme  SDM  

5. Menerapkan manajemen Polres Lombok 

Barat  yang terintegrasi dan terpercaya 
Good governance  dan Clean Goverenment 

 Akuntabilitas  pengelolaan anggaran 

 Regulasi dan sistem pengawasan yang 

efektif  

 
III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI POLDA NTB DAN POLRES LOMBOK 

BARAT 
 

6. Arah kebijakan dan Strategi Polda NTB 
Guna mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polda NTB Tahun 

2019, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 
a. Sasaran prioritas “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang humanis dan bermartabat” dengan arah kebijakan: 
1) Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional 

khususnya kemanan di wilayah Provinsi NTB melalui 

peningkatan kemampuan deteksi aksi; 

2) Pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan 

gangguan Kamtibmas serta terorisme di wilayah hokum Polda 

NTB; 

3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban melalui Pokmas sebagai binaan 

Polri; 

4) Mewujudkan Kamseltibcarlantas; 

5) Penggelaran operasional dan back  up personel Polri 
kewilayahan di jajaran Polda NTB dalam rangka pengamanan 
Unras, konflik sosial dan menjalin sinergitas polisional; 

6) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait; 
7) Penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perairan Polda NTB 

guna mendukung terlaksananya Pam laut; 
 

b Sasaran prioritas “Pelayanan Publik Polri yang prima berbasis TIK” 
dengan arah kebijakan: 

 

1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang 
berbasis TIK; 

2) Peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta 
meniadakan pungutan liar pada Yanlik di jajaran Polda NTB; 

3) Pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanias serta 
berbasis TIK; 

4) Pengelolaan quick respons kepolisian dengan menggunakan 
standar yang kredibel dan akuntabel. 
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c. Sasaran prioritas “Penegakan hukum secara berkeadilan dan 
terpercaya”  dengan arah kebijakan: 
1) Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan 

penyelesaian TP; 

2) Peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi; 

3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin 
transparansi dan akuntabel dalam penegakkan hukum yang 
bebas dari pungli, rekayasa perkara yang berbelit-belit, 
pemerasan dan makelar kasus; 

4) Peningkatan penyelanggaraan pusat data dan informasi 
kriminal. 

 
d. Sasaran prioritas “Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polri yang 

sesuai standar” dengan arah kebijakan: 
1) Peningkatan kulitas 8 standar pendidikan; 

2) Penyusunan ABK, SIK3 dan pengembangan struktur 

organisasi; 

3) Pelaksanaan rekrutmen, seleksi Dikbangum dan Binkar sesuai 

kompetensi dan kebutuhan; 

4) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesai 

melalui e plaining, e budgeting dan e procurement; 

5) Pelaksanaan  Sistem Manajemen Kinerja online; 

6) Peningkan Yankes dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri. 

 

e. Sasaran prioritas “Moderisasi teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri 
secara bertahap dari tingkat Mabes Polri sampai dengan Polsek”  
dengan arah kebijakan: 
1) Pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri 

yang modern; 

2) Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri 

Strategis (BUMNIS) dan Industi Swasta  Nasional dalam 

pemenuhan Almatsus Polri; 

3) Pengusulan pemenuhan Rumdin aparatur Polri serta 

pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah 

jajaran Polda NTB; 

4) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpamlkam dan 

Almatsus Polri; 

5) Pengusulan Labfor wilayah Polda NTB; 

6) Pengembangan Almatsus SCI; 

7) Modernisasi Sarpras Binmas; 

8) Pembangunan sarpras berbasis TIK terkait kejahatan Siber. 

 

f. Sasaran Prioritas “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan 
terpercaya” dengan arah kebijakan: 
1) Penanganan publik komplin secara efektif dan terpercaya; 
2) Penguatan Siber pungli; 
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3) Pencegahan korupsi di internal Polri; 
4) Peningkatan pelaksanaan RBP di lingkungan Polda NTB 

 
7. Arah kebijakan dan Strategi Polres Lombok Barat 

Guna mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polres Lombok Barat 
Tahun 2019, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut: 
a. Sasaran prioritas “Pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang humanis dan bermartabat” dengan arah kebijakan: 
1) Penguatan peran Polri dalam menjaga keamanan nasional 

khususnya kemanan di wilayah Kabupaten Lombok Barat 

melalui peningkatan kemampuan deteksi aksi; 

2) Pencegahan yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan 

gangguan Kamtibmas serta aliran garis keras yang dapat 

mengarah kepada tindak pidana terorisme di wilayah hukum 

Polres Lombok Barat; 

3) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara 

keamanan dan ketertiban melalui Pokmas sebagai binaan 

Polres Lombok Barat; 

4) Mewujudkan Kamseltibcarlantas; 

5) Penggelaran operasional dan back  up personel Polri 
kewilayahan di jajaran Polres Lombok Barat dalam rangka 
pengamanan Unras, konflik sosial dan menjalin sinergitas 
polisional; 

6) Peningkatan kerjasama dengan instansi terkait; 
7) Penggelaran patroli kapal Polri di wilayah perairan Polres 

Lombok Barat guna mendukung terlaksananya Pam laut; 
 

b Sasaran prioritas “Pelayanan Publik Polri yang prima berbasis TIK” 
dengan arah kebijakan: 

 

1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik yang 
berbasis TIK; 

2) Peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas serta 
meniadakan pungutan liar pada Yanlik di jajaran Polres 
Lombok Barat; 

3) Pengelolaan tata ruang SPKT dan RPK yang humanias serta 
berbasis TIK; 

4) Pengelolaan quick respons kepolisian dengan menggunakan 
standar yang kredibel dan akuntabel. 
 
 
 

c. Sasaran prioritas “Penegakan hukum secara berkeadilan dan 
terpercaya”  dengan arah kebijakan: 
1) Peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan 

penyelesaian TP; 

2) Peningkatan kompetensi penyidik melalui sertifikasi; 

3) Peningkatan proses penyidikan yang efektif guna menjamin 
transparansi dan akuntabel dalam penegakkan hukum yang 
bebas dari pungli, rekayasa perkara yang berbelit-belit, 
pemerasan dan makelar kasus; 
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4) Peningkatan penyelanggaraan pusat data dan informasi 
kriminal. 

 
d. Sasaran prioritas “Profesionalisme dan kesejahteraan SDM Polres 

Lombok Barat yang sesuai standar” dengan arah kebijakan: 
1) Peningkatan kulitas 8 standar pendidikan; 

2) Penyusunan ABK, SIK3 dan pengembangan struktur 

organisasi; 

3) Mengajukan Personel untuk Dikbangum dan Binkar sesuai 

kompetensi dan kebutuhan; 

4) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan sertifikasi profesai 

melalui e plaining, e budgeting dan e procurement; 

5) Pelaksanaan  Sistem Manajemen Kinerja online; 

6) Peningkan Yankes dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri 

khususnya di Polres Lombok Barat. 

 

e. Sasaran prioritas “Moderisasi teknologi Alpalkam dan Almatsus Polri 
secara bertahap dari tingkat Polres sampai dengan Polsek”  dengan 
arah kebijakan: 
1) Pemenuhan kebutuhan minimal Alpalkam dan Almatsus Polri 

yang modern; 

2) Pengusulan pemenuhan Rumdin aparatur Polri serta 

pembangunan fasilitas perkantoran dan Rumdin di wilayah 

jajaran Polres Lombok Barat; 

3) Evaluasi dan penyusunan kebutuhan minimal Alpamlkam dan 

Almatsus Polri; 

4) Modernisasi Sarpras Binmas; 

5) Mengusulkan Pembangunan sarpras berbasis TIK terkait 

kejahatan Siber. 

 

f. Sasaran Prioritas “Regulasi dan sistem pengawasan yang efektif dan 
terpercaya” dengan arah kebijakan: 
1) Penanganan publik komplin secara efektif dan terpercaya; 
2) Penguatan Siber pungli; 
3) Pencegahan korupsi di internal Polres Lombok Barat; 
4) Penyempurnaan sistem kelembagaan dan tata laksana Polri 

yang efektif dan efesien; 
5) Peningkatan pelaksanaan RBP di lingkungan Polres Lombok 

Barat 
 
 
IV. PROGRAM PRIORITAS KAPOLRI, QUICK  WINS POLRI 
 

8. Program Prioritas Kapolri, Quick  Wins Dan Pelaksanaan Di Polres Lombok 
Barat 

 

 a. Program Promoter Kapolri 
Program Kapolri dijabarkan dalam “promoter” profesional, modern dan 
terpercaya yang dijabarkan sebagai berikut: 
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 profesional: meningkatkan kompetensi sdm polri yang semakin 
berkualitas melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan 
serta melakukan pola-pola pemolisian berdasarkan prosedur baku 
yang sudah dipahami, dilaksanakan dan dapat diukur 
keberhasilannya; modern: melakukan moderisasi dalam pelayanan 
publik yang didukung teknologi sehingga semakin mudah dan cepat 
diakses masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan 
Alpakam yang semakin modern; 
Terpercaya: melakukan reformasi internal menuju Polri yang bersih 
dan bebas dari KKN guna terwujudnya penegakan hukum yang 
obyektif, transparan, akuntabel dan keadilan.  
Dengan sebelas (11) Program prioritas Kapolri: 
1) Pemantapan reformasi internal Polri; 
2) Peningkatan Pelayanan Publik Yang Lebih Mudah Bagi 

Masyarakat Dan Berbasis Teknologi Informasi; 
3) Penanganan Kelompok Radikal Pro Kekerasan Dan Intoleransi 

Yang Lebih Optimal; 
4) Peningkatan Profesionalisme Polri Menuju Keunggulan; 
5) Peningkatan kesejahteraan personil Polri; 
6) Penataan Kelembagaan Dan Pemenuhan Proporsionalitas 

Anggaran Serta Kebutuhan Minimal Sarpras; 
7) Penguatan Harkamtibmas; 
8) Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap 

Kamtibmas 
9) Penegakan Hukum Yang Lebih Profesional Dan Berkeadilan; 
10) Penguatan Pengawasan; 
11) Melanjutkan Program Quick Wins’ 
 

b. Program  Quick Wins 
Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Polri dan guna 
terwujudnya pelayanan prima yang unggul, sesuai dengan prioritas 
program yaitu program pelaksanaan Quick Wins dijabarkan sebagai 
berikut: 
1) Kegiatan I     : Penertiban  dan penegakkan hukum bagi 

organisasi    anti Pancasila; 
2) Kegiatan II  : Perburuan   dan penangkapan gembong 

terorisme                                 Santoso dan  
jaringan terorisme; 

3) Kegiatan III : Aksi  Nasional  pembersihan  pereman dan 
prema nisme; 

4)  Kegiatan IV : Pembentukan dan pengefektifkan Satgas Ops 
Polri                           kontra radikal dan 
deradikalisasi (khusus ISIS); 

5) Kegiatan V : Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan  
di lingkungan Polri (Polres, Polda, Mabes Polri); 

6) Kegiatan VI : Polisi   sebagai  penggerak  revolusi  mental dan   
pelopor  tertib sosial di ruang public; 

7) Kegiatan VII : Pembentukan   tim  internal  anti  korupsi 
(meliputi unsur  Publik dan KPK); 

8) Kegiatan VIII : Crash program pelayanan masyarakat 
(pelayanan bersih dari percaloan). 
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c. Pelaksanaan Program Prioritas Kapolri Promoter, Kegiatan Quick 
Wins Polres Lombok Barat 

 1) Pelaksanaan Program Prioritas Kapolri (Promoter). 
 Penjabaran program Prioritas Kapolri yang dilaksanakan Polres 
Lombok Barat dengan rencana aksi sebagai berikut: 

a) Pemantapan reformasi internal Polri 
  Rencana aksi: 

 (1) Peningkatan soliditas internal; 
 (2) Konsistensi pembinaan karir berdasarkan Merit 

System  dan  Rekam Jejak; 
 (3) Membudayakan perilaku anti korupsi. 
 
b)  Peningkatan Pelayanan Publik Yang Lebih Mudah Bagi 

Masyarakat Dan Berbasis Teknologi Informasi. 
 Rencana aksi: 

(1) Layanan publik yang mudah diakses masyarakat, 
lebih cepat, bebas calo dan berbasis teknologi 
informasi; 

(2) Menyederhanakan regulasi dan proses pada 
loket-loket pelayanan yang tidak berbelit-belit; 

(3) Quick Response; 
(4) Modernisasi teknologi pendukung pelayanan 

publik. 
   

c) Penanganan Kelompok Radikal Pro Kekerasan Dan 
Intoleransi Yang Lebih Optimal 
Rencana aksi: 
(1) Deteksi dini dan deteksi aksi dalam rangka 

pemetaan kelompok radikal pro kekerasan dan 
intoleransi; 

(2) Membangun daya cegah dan daya tangkal 
warga; 

(3) Kerjasama dengan stakeholder; 
(4) Mengintensifkan kegiatan dialogis di kantong-

kantong kelompok Radikal Pro Kekerasan dan 
Intoleransi; 

(5) Penegakkan hukum yang optimal. 
 

d) Peningkatan Profesionalisme Polri Menuju Keunggulan 
Rencana aksi: 
(1) Peningkatan kualitas 8 standar pendidikan; 
(2) Peningkatan pelatihan fungsi teknis pada satuan 

kewilayahan; 
(3) Mengoptimalkan Sistem Manajemen Kinerja; 
(4) Penyusunan rumpun jabatan fungsional dan 

sertifikasi profesi; 
(5) Modernisasi Almatsus dan Alpalkam Polri. 
 

e) Peningkatan kesejahteraan personil Polri 
Rencana aksi: 
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(1) Peningkatan pemenuhan rumah dinas anggota 
Polri; 

(2) Peningkatan dukungan operasional 
Bhabinkamtibmas; 

(3) Dukungan asuransi keselamatan kerja bagi 
anggota Polri. 

f) Penataan Kelembagaan Dan Pemenuhan 
Proporsionalitas Anggaran Serta Kebutuhan Minimal 
Sarpras 
Rencana aksi 
(1) Penyederhanaan SOP yang berbasis check list 

dan hasil; 
(2) Pemenuhan proporsionalitas anggaran; 
(3) Pemenuhan kebutuhan minimal SDM dan 

Sarpras (DSPP); 
(4) Peningkatan tipologi Polsek 
 
 

g) Penguatan Harkamtibmas 
Rencana aksi: 
(1) Penggelaran personel berseragam pada daerah 

rawan kejahatan, macet dan laka lantas; 
(2) Peningkatan pengamanan perbatasan melalui 

pembangunan pos-pos pengamanan perbatasan; 
(3) Penanganan kebakaran hutan dan lahan; 
(4) Penguatan sinergi polisional dengan TNI, BNN, 

BNPT, Basarnas, Bakamla dan Pemda; 
(5) Pengamanan Pileg dan Pilpres Tahun 2019; 
(6 ) Pengamanan program prioritas nasional dan 

paket kebijakan ekonomi pemerintah. 
h) Membangun Kesadaran Dan Partisipasi Masyarakat 

Terhadap    Kamtibmas 
Rencana aksi: 
(1) Membangun daya cegah dan daya tangkal 

terhadap kejahatan, narkoba, dan ideologi anti 
Pancasila; 

(2) Pemenuhan satu Bhabinkamtibmas satu Desa/ 
Kelurahan secara bertahap; 

(3) Mendorong pemanfaatan alat-alat pengamanan 
berbasis teknologi (CCTV); 

(4) Penguatan pembinaan teknis Polsus dan Pam 
Swakarsa, serta Korwas PPNS; 

(5) Penguatan kerjasama dengan civil society dalam 
mengidentifikasi masalah sosial dan upaya 
penyelesaiannya. 

 

i) Penegakan Hukum Yang Lebih Profesional Dan 
Berkeadilan 
Rencana aksi: 
(1) Penanganan kasus-kasus yang menjadi 

perhatian publik meliputi kejahatan jalanan, 
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kejahatan terhadap perempuan dan anak, illegal 
fishing, korupsi, narkoba, cyber crime  dan 
kejahatan ekonomi lainnya; 

(2) Menghilangkan pungutan liar, pemerasan dan 
makelar kasus dalam proses penyidikan; 

(3) Menghilangkan kecenderungan rekayasa dan 
berbelit-belit dalam penanganan kasus; 

(4) Peningkatan kemampuan penyidikan Cyber 
Crime, Ekonomi, Dokpol dan sertifikasi penyidik; 

(5) Peningkatan anggaran penyidikan dan 
modernisasi teknologi peralatan pendukung 
penyidikan; 

(6) Menyelesaikan perkara-perkara yang mudah dan 
ringan melalui pendekatan restoratif justice. 

 
j) Penguatan Pengawasan 

Rencana aksi: 
(1) Memperbaiki sistem komplain masyarakat secara 

online; 
(2) Meningkatkan sistem penilaian indeks tata kelola 

kepolisian  (ITK);  
(3) Membuat sistem pengawasan untuk menekan 

budaya korupsi internal; 
(4) Melanjutkan Program Quick Wins 
 Rencana aksi: 
(5 ) Penertiban dan penegakan hukum bagi 

organisasi radikal dan anti Pancasila; 
(6) Perburuan dan penangkapan gembong teroris 

Santoso dan jejaring terorisme; 
(7) Aksi Nasional pembersihan preman dan 

premanisme; 
(8 ) Pembentukan dan pengefektifan satgas operasi 

Polri kontra radikal dan deradikalisasi; 
(9) Pemberlakukan rekruitmen terbuka untuk jabatan 

di lingkungan Polri; 
(10) Polisi sebagai penggerak revolusi mental dan 

pelopor tertib sosial di ruang publik; 
(11) Pembentukan tim internal anti korupsi; 
(12) Crash Program pelayanan masyarakat: 

pelayanan bersih dari percaloan. 
 

2) Pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan dalam Quick Wins 
 Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok Polri dan guna 
 terwujudnya  pelayanan prima yang unggul Polres Lobar, 
sesuai  dengan pelaksanaan Quick Wins dijabarkan sebagai 
berikut: 

a) Kegiatan I  : Penertiban dan penegakkan hukum bagi 
organi-sasi  radikal dan anti Pancasila. 

Sasaran : Meningkatnya rasa  aman  dan  nyaman   
bagi seluruh  warga  negara  dan semua  



  

 

 

 

50      LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLRES LOBAR 
      NOMOR     : KEP/                17            /VI/2019 
      TANGGAL :  29                  JUNI              2019 

orang yang   secara sah berada di dalam 
wilayah Lombok Barat; 

Rencana aksi: 
(1) Penyusunan surat perintah, Jukrah dan 

konsignes; 
(2) Mengidentifikasi dan memetakan kelompok 

radikal dan anti Pancasila; 
(3) Deteksi dini dan deteksi aksi terhadap kelompok 

radikal dan anti Pancasila; 
(4) Penggalangan terhadap kelompok radikal dan  

anti Pancasila; 
(5) Koordinasi dengan K/L terkait dan organisasi 

masyarakat; 
(6) Sambang ke tokoh agama, tokoh masyarakat, 

tokoh adat, organisasi kemasyarakatan, 
organisasi keagamaan, pembinan dan 
penyuluhan; 

(7) Meningkatkan kegiatan patroli dialogis;  
(8) Melakukan penyelidikan terhadap organisasi 

radikal dan anti Pancasila yang melakukan tindak 
pidana; 

(9) Melakukan penegakan hukum terhadap 
pelanggaran pidana. 

b) Kegiatan II : Perburuan dan penangkapan gembong 
terorisme radikal paham garis keras  dan  
jaringan terorisme; 

Sasaran : Menghilangkan potensi aksi  pelanggaran 
hukum  dan terorisme. 

 Rencana Aksi:   
(1) Membentuk organisasi Satgas;  
(2) Menyiapkan posko Satgas berikut manajemen 

dan HTCKnya;  
(3) Membentuk Tim Khusus Intelijen untuk 

melaksanakan kegiatan kontra radikal dan 
deradikalisasi  menetralisir ISIS; 

(4) Menyusun rencana program kontra radikalisasi 
dan deradikasilasi menetralisir ISIS; 

(5) Mengkoordinir, mengendalikan dan mengevaluasi 
program kontra radikal dan deradikalisasi ISIS; 

(6) Membuat MoU/Rakor dengan pihak eksternal 
Polri dalam rangka program kontra radikal dan 
deradikalisasi menetralisir ISIS; 

(7) Memetakan  dan  menganalisa   jaringan  teroris  
di wilayah; 

(8) Membentuk  tim  khusus  olah  TKP penangkapan 
terorisme; 

(9) Membentuk     tim    khusus     identifikasi   pelaku 
terorisme; 

(10) Meneruskan arahan ke Satwil terkait untuk 
melaksana-kan  operasi/giat   rutin    
penangkapan terorisme; 
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c) Kegiatan III : Aksi Nasional pembersihan pereman dan 
premanisme; 

Sasaran : Berjalannya penindakan atas  pelanggaran 
me-mandang  besar  kecilnya   
pelanggaran dan tinggi  rendahnya status 
pelaku maupun korban; 

 Rencana aksi   :  
(1) Memetakan dan menganalisa jaringan 

premanisme; 
(2) Membentuk Satgas anti preman; 
(3) Melaksanakan pelatihan Satgas anti preman; 
(4) Membentuk tim khusus identifikasi pelaku 

premanisme; 
(5) Meneruskan arahan ke Satwil terkait untuk 

melaksana-kan operasi/giat rutin penangkapan 
premanisme; 

(6) Melaksanakan rapat koordinasi dengan Satfung 
Polri dan instansi terkait tentang penangkapan 
premanisme; 

(7) Menyiapkan anggaran, sarana prasarana dalam 
penangkapan premanisme; 

(8) Melaksanakan supervisi terhadap pelaksanaan 
giat kepolisian penangkapan premanisme di 
Polda terkait; 

(9) Melaksanakan anev hasil giat Kepolisian 
penangkapan premanisme. 

d) Kegiatan IV: Pembentukan   dan   pengefektifkan  
Satgas    Ops Polri/kontra radikal dan 
deradikalisasi (khusus ISIS). 

Sasaran : Terbentuknya Satgas Ops  Polri  kontra   
radikal      dan deradikalisasi (khusus 
ISIS). 

 Rencana aksi: 
(1) Tersusunnya data daerah rawan penyebaran 

paham Radikal; 
(2) Tersedianya peta/data kelompok pendukung dan 

yang tidak mendukung ISIS; 
(3) Tersusunnya target Operasi yang akurat dan 

valid. Terbentuknya Satgas, Posko dan 
Organisasi Satgas dari tingkat Polres sampai 
dengan tingkat Polsek; 

(4) Tersedianya HTCK, SOP pelaksanaan tugas 
Satgas Terlaksananya program kontra radikal 
dan deradikalisasi pada daerah rawan 
berkembangnya paham ISIS. 

e) Kegiatan V :  Pemberlakuan    rekruitmen     terbuka    
untuk     jabatan dilingkungan Polri (Polres 
dan Polsek). 

Sasaran :  Terselenggaranya  rekruitmen   terbuka   
untuk    jabatan secara  bertahap  dari 
Polres hingga Polsek. 
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Rencana aksi: 
(1) Penyusunan  ketentuan  tentang  rekrutmen  

jabatan  terbuka; 
(2) Pelaksanaan  secara  bertahap  untuk 5  (lima)  

jabatan  strategis  tingkat  Polres. 
 

f) Kegiatan VI :  Polisi  sebagai  penggerak  revolusi mental 
dan pelopor  tertib sosial di ruang publik. 

Sasaran :  Membangun  personel  Polri  sebagai  
pelopor  revolusi mental.  

Rencana Aksi: 
(1)  Meningkatkan SKM Sat Lantas Polres Lobar; 
(2) Melaksanakan program bulan tertib Lantas 

secara tematik: 
(a) Marka; 
(b) Rambu; 
(c) Parkir; 
(d) HP; 
(e) Helm dan Seat Belt. 

(3) Membangun budaya tertib berlalu lintas terhadap 
masyarakat terorganisir maupun tidak 
terorganisir; 

(4) Melaksanakan  sosialisasi   budaya  tertib   
berlalu lintas melalui: 
(a) Media cetak/elektronik; 
(b) Media Sosial; 
(c) Media Online; 
(d) Spanduk; 
(f ) Leaflet; 
(g) Baliho; 

(5)  Melaksanakan capcity building melalui Bintal dan 
profesi Polantas; 

(6)  Melaksanakan  penilaian pelaksanaan bulan 
tertib lalu lintas secara tematis. 

g) Kegiatan VII : Pembentukan tim internal anti korupsi  
(meli-batkan unsur Publik dan KPK). 

Sasaran : Terbentuknya  tim  untuk  melakukan 
upaya cegah korupsi di lingkungan Polri. 

Rencana aksi:  
(1)       Membentuk tim internal anti korupsi; 
(2) Menyusun mekanisme kerja/SOP dan materi  

sosialisasi; 
(3) Sosialisasi tim internal anti korupsi; 
(4) Melaksanakan verifikasi terhadap LHKPN, 

gratifikasi, kepemilikan usaha/giat bisnis anggota, 
kepemilikan barang mewah; 

(5) Melakukan analisa dan evaluasi. 
h) Kegiatan VIII :  Crash  program  pelayanan  masyarakat 

(pelayanan bersih dari percaloan). 
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Sasaran :  Terbentuknya pelayanan publik yang 
transparan dan akuntabel di bidang lalu 
lintas dan intelijen. 

Rencana aksi:   
(1) Menerbitkan  SOP pelayanan SIM; 
(2)  Melaksanakan pelayanan di Satpas sesuai 

dengan SOP Pelayanan SIM; 
(3) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara 

Sat Lantas dengan BRI; 
(4)  Melaksanakan sosialisasi  pelayanan SIM 

melalui: 
(a)  Membuat himbauan berupa tulisan di 

setiap pelayanan SATPAS; 
(b)  Membuat himbauan  berupa audio dan 

video di setiap pelayanan SATPAS; 
(c) Melaksanakan pelatihan dan Sertifikasi 

kompetensi penguji SIM; 
(d) Pembuatan norma standar prosedur dan 

kriteria sekolah pengemudi; 
(e) Melaksanakan penilaian pelayanan  prima 

antar SATPAS bersih percaloan. 
 
 
 

V. PROGRAM/KEGIATAN, PAGU INDIKATIF DAN KEGIATAN BERDASARKAN 
PAGU INDIKATIF TA. 2020 POLRES LOMBOK BARAT 
 

10. Program dan Kegiatan Polres Lombok Barat  
Yang tertuang dalam  Rencana Kerja Polres Lombok Barat Tahun 2020 
sebagai berikut: 
a.   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

lainnya Polri. 
1) Tujuan: 

Menyeleggarakan fungsi manajemen kinerja Polri 
secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, 
pelaksanaan,  pengendalian, pelaporan, pelayanan internal 
dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, 
akuntabel dan terintegrasi antara Polda dan Kewilayahan; 

2) Kegiatan:  
a) Penerangan masyarakat 12 layanan; 
b) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri 12 

Layanan;  
c) Manajemen anggaran 10 Naskah/laporan; 

    
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri 

1) Tujuan: 
Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui 
ketersediaan sarana dan prasarana materiil, fasilitas dan jasa 
baik kualitas maupun kuantitas; 

2) Kegiatan: 
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a) Dukungan manajemen dan teknik Sarpras (12 Layanan 
perkantoran); 

  
c. Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri  

1) Tujuan: 
Mewujudkan aparat Polri yang profesional, proporsional 

dan akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya 
perubahan kultur; 

2) Kegiatan: 
a) Pertanggungjawaban profesi 2 Laporan; 
b) Penyelenggaraan pengamanan internal Polri 10 laporan; 
c) Penegakan tata tertib dan disiplin Polri 10 laporan; 
d) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan 4 

laporan. 
 

 

d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban  
1) Tujuan: 

Mengembangkan langkah-langkah strategi, mulai dari 
mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas 
maupun kuantitas sampai kepada penanggulangan sumber 
penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan 
sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan 
kamtibmas menurun; 

2) Kegiatan : 
a) Dukma teknis strategi keamanan dan ketertiban (12 

Jumlah Dukungan Info); 
b) Analisis keamanan 155 dokumen; 
c) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang politik 12 jumlah laporan kegiatan; 
d)  Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang Ekonomi 12 jumlah laporan kegiatan; 
e)  Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang sosial budaya 12  jumlah laporan kegiatan; 
f)  Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban 

bidang keamanan negara 12 jumlah laporan kegiatan. 
 
e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan  

1) Tujuan: 
Mendekatkan polisi dengan berbagai komunitas 

masyarakat agar terdorong bekerjasama dengan kepolisian 
secara proaktif dan saking mengandalkan untuk membantu 
tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban 
bersama (Community Policing). 

2) Kegiatan: 
a) Pembinaan Potensi Keamanan 12 kegiatan. 

 

f. Program Pemeliharaan Kamtibmas  
1) Tujuan: 

Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan 
ketertiban masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga 
masyarakat daerah Lombok Barat dalam beraktivitas untuk 
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meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman 
dan gangguan yang dapat menimbulkan cidera, kerugian serta 
korban akibat gangguan keamanan dimaksud. 

2) Kegiatan: 
a) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban 12 Layanan; 
b) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara 12 Layanan; 
c) Pembinaan Pam Obyek Vital (365 Giat); 
d) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan 

masyarakat di bidang Lantas 250 Giat;  
e) Pengendalian operasi Kepolisian 5 Giat. 

 

g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana  
1) Tujuan: 

Menanggulangi dan meningkatkan penyelesaian perkara                
4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan 
transnational, kejahatan yang berimplementasi kontinjensi dan 
kejahatan terhadap kekayaan negara) tanpa melanggar HAM; 

2) Kegiatan: 
a)   Penindakan   Tindak Pidana Umum 315 penanganan TP; 
b) Penindakan Tindak Pidana Narkoba 2 Jumlah 

penanganan TP; 
c) Penindakan Tindak Pidana Korupsi 1 penanganan TP; 
d) Pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan TP 

12  jumlah bantuan; 
e ) Pengawasan penyidikan 10 jumlah pengawasan. 

   
 
 
h. Program Pengembangan Hukum Kepolisian 

1) Tujuan: 
Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta 

membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas 
pokok Polri selaku pelindung, pengayom dan pelayan 
masyarakat, memelihara kamtibmas serta penegak hukum; 

2) Kegiatan: 
a) Penyusunan dan penyuluhan Hukum 7 Dokumen; 
 

11. Kebutuhan Indikatif 
Berdasarkan Kebutuhan Indikatif TA. 2020 anggaran 8 (delapan) 

program Polres lombok Barat sebesar Rp 18.908.399.000,- bersumber dari 
Rp 16.434.280.000,- (RM) dan Rp 2.474.119.000,- (PNBP) dengan perincian 
sebagai berikut: 

 

a.   Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 
lainnya Polri dengan anggaran sebesar Rp 894.928.000,- 
1) Penerangan masyarakat dengan anggaran sebesar                           

Rp 62.412.000,- bersumber Rupiah Murni; 
2) Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri dengan 

anggaran sebesar Rp 808.266.000,- bersumber dari Rupiah 
Murni; 
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3) Manajemen anggaran dengan anggaran sebesar                             
Rp 24.250.000,- bersumber dari Rupiah Murni. 

 

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri dengan 
anggaran Rp 5.743.979.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
1) Dukungan manajemen dan teknis Sarpras dengan anggaran 

sebesar Rp. 5.743.979.000,- dengan rincian 
Rp.1.191.772.000,- bersumber dari PNBP dan Rp 
4.552.207.000,- bersumber dari Rupiah Murni. 

 
 

c. Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri 
dengan anggaran Rp 58.082.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
1) Pertanggungjawaban profesi dengan anggaran sebesar                    

Rp 17.906.000,- (Rupiah Murni); 
2) Penyelenggaraan pengamanan internal Polri dengan anggaran 

sebesar Rp 7.400.000,- (Rupiah Murni);  
3) Penegakan tata tertib dan disiplin Polri dengan anggaran 

sebesar   Rp 12.640.000,- (Rupiah Murni); 
4) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan dengan 

anggaran sebesar Rp 20.136.000,- bersumber dari rupiah 
murni. 

 

 
d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban dengan 

anggaran Rp 1.508.230.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
1) Dukma teknis strategi keamanan dan ketertiban dengan 

anggaran sebesar Rp 96.740.000,- bersumber dari PNBP; 
2) Analisis kemanan  dengan anggaran sebesar Rp 186.000.000- 

bersumber dari (Rupiah Murni); 
3) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

politik dengan anggaran sebesar Rp 245.675.000,- bersumber 
dari                    Rp 1.295.000,- (PNBP) dan Rp.244.380.000,- ( 
Rupiah Murni); 

4) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 
ekonomi dengan anggaran sebesar Rp 200.695.000,- 
bersumber dari                    Rp 1.295.000,- (PNBP) dan Rp 
199.400.000,- ( Rupiah Murni); 

5) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 
sosial budaya dengan anggaran sebesar Rp 296.295.000,- 
bersumber dari Rp 1.295.000,- (PNBP) dan Rp 295.000.000,- ( 
Rupiah Murni); 

6) Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang 
keamanan negara dengan anggaran sebesar Rp 482.825.000,- 
bersumber dari Rp 1.665.000,- (PNBP) dan Rp 481.160.000,-             
( Rupiah Murni). 

 
 

e. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan dengan anggaran             
Rp 2.518.539.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
1) Pembinaan Potensi keamanan dengan anggaran sebesar               

Rp 2.518.539.000,- bersumber dari Rupiah Murni.  
  

f. Program Pemeliharaan Kamtibmas dengan anggaran                                      
Rp 4.752.341.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
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1) Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban dengan anggaran sebesar  Rp. 3.031.561.000,- 
bersumber dari  (Rupiah Murni); 

2) Pembinaan pelayanan fungsi Sabhara dengan anggaran 
sebesar     Rp 456.996.000,- bersumber dari PNBP; 

3) Penyenggaraan Pam Obyek Vital dengan anggaran sebesar                       
Rp 190.326.000,- bersumber dari PNBP; 

4) Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan 
masyarakat di bidang Lantas dengan anggaran sebesar  Rp 
532.735.000,- bersumber dari PNBP; 

5) Pengendalian operasi Kepolisian dengan anggaran sebesar          
Rp 540.723.000,- (Rupiah Murni). 

 

g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dengan 
anggaran        Rp 3.400.300.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
1) Penindakan Tindak Pidana Umum dengan anggaran sebesar            

Rp 2.539.057.000,- (Rupiah Murni); 
2) Penindakan Tindak Pidana Narkoba dengan anggaran sebesar      

Rp 455.493.000,- (Rupiah Murni); 
3) Penindakan Tindak Pidana Korupsi dengan anggaran sebesar         

Rp 392.500.000,- (Rupiah Murni); 
4) Pembinaan operasional penyelidikan dan penyidikan TP 

denagn anggaran sebesar Rp 3.000.000,- (Rupiah Murni); 
5) Pengawasan penyidikan dengan anggaran sebesar                                 

Rp 10.250.000,- (Rupiah Murni). 
  

h. Program Pengembangan Hukum Kepolisian dengan anggaran                       
Rp  32.000.000,- dengan rincian sebagai berikut: 
1) Penyusunan dan Penyuluhan Hukum dengan anggaran 

sebesar           Rp 32.000.000,- bersumber dari (Rupiah Murni); 
 
 
   

 12. Usulan Prioritas Polres Lombok Barat T.A. 2020   
 

a) Pembangunan Gedung Satpas Prototype Polres Lombok Barat; 
b) Pembangunan Rusunawa Polres Lombok Barat T.36 sebanyak 40 

Unit; 
c) Pembentukan Satuan Pengamanan Obyek Vital Polres Lombok Barat; 
d) Peningkatan Status Polsek Gerung dari Rural menjadi Urban; 
e) Pengusulan Tunjangan Khusus Pulau Terluar diwilayah Sekotong. 

 
13. Kegiatan berdasarkan Usulan Pagu Indikatif T.A. 2020   
 

a) Mengakomodir kebutuhan pembayaran gaji dan penambahan makan 
tahanan T.A. 2020; 

b) Kegiatan operasional anggaran perkantoran (biaya pemeliharaan, 
BMP, daya dan jasa serta keperluan perkantoran); 

c) Kegiatan fungsi teknis Kepolisian (Deteksi potensi gangguan 
keamanan, pencegahan dan penanggulangan keamanan, pembinaan, 
pelayanan dan perlindungan masyarakat, penegakan hukum); 
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d) Penguatan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan 
pelayanan publik sumber PNBP; 

e) Meningkatkan kegiatan preemptif dan preventif secara maksimal 
dengan mengoptimalkan petugas Bhabinkamtibmas melalui strategi 
Polmas; 

f) Meningkatkan pengamanan wilayah perairan pada poros maritim 
dengan memperkuat Satuan Polair sampai tingkat kewilayahan; 

g) Meningkatkan pelaksanaan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan 
patroli pada tempat-tempat rawan gangguan Kamtibmas; 

h) Melaksanakan penyusunan dan penyuluhan perundang-undangan 
terkait tugas dan fungsi Polri serta pemberian advokasi terhadap 
institusi Polri, anggota Polri maupun keluarga Polri; 

i) Mengakomodir 11 program Promoter Kapolri di wilayah hukum Polres 
Lombok Barat. 

 
 
 
 

 
VI. PENUTUP 
  
 14. Penutup 
 

Demikian Rencana Kerja Kepolisian Resor Lombok Barat Tahun 
Anggaran 2020 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan 
dan Anggaran pada Jajaran Polres Lombok Barat di Tahun 2020. 

 
 
 

 
Gerung,  29   Juni  2019 

 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR LOMBOK BARAT 
 
 
 
 

HERI WAHYUDI, S.I.K. 
AKBP NRP 75081006 
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