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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

DIREKTORAT INTELKAM 
 
 
 
 

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
DIT INTELKAM POLDA NTB  TAHUN 2016 

 
BAB I 

PENDAHULUAN 
 
A. Umum 

 
Dalam rangka mewujudkan tugas pokok Dit Intelkam Polda NTB dalam 

menyelenggarakan fungsi Intelkam dalam bidang penyelidikan, pengamanan dan 

penggalangan termasuk persandian, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan – 

satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan 

operasional Polda dengan memberikan deteksi dini dan peringatan dini bagi 

pimpinan dan seluruh jajaran Polda serta memberikan pelayanan kepada 

masyarakat yang membutuhkan seperti SKCK, STTP, Izin Keramaian, 

Rekomendasi Senpi / Handak, STM dan Izin Senpi sesuai peraturan Perundang – 

undangan.  

Mengacu pada visi, misi, dan tujuan Intelijen yang secara implicit telah 

dituangkan dalam Rencana Strategi Intelkam Tahun 2015 – 2019 dan Rencana 

Kerja Tahun 2016 dilaksanakan penyusunan program dengan berbagai jenis 

kegiatan dan diselaraskan dengan Sumber Daya yang tersedia. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Intelkam 

tersebut telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2016, dilaksanakan 

penyusunan program dengan berbagai jenis kegiatan dan diselaraskan dengan 

sumber daya yang tersedia. 

Sebagai wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi Intelkam 

tersebut, Dit Intelkam Polda NTB mengembangkan dan menerapkan sistem 

pelaporan pertanggungjawaban yang diharapkan  dalam bentuk laporan yang 

jelas, terukur dan legitimate agar penyelenggaraan tugas – tugas yang telah 

dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. 

Dalam….. 
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Dalam mewujudkan upaya pengembangan sistem pelaporan 

pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja tersebut, Direktorat Intelkam Polda NTB 

mengembangkan dan menerapkan sistem pelaporan pertanggungjawaban yang 

diharapkan laporan tersebut jelas, terukur dan ligitimite agar penyelenggaraan 

tugas–tugas yang telah dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan, upaya 

pengembangan Sistem Pelaporan Pertanggungjawaban Kinerja Polda NTB 

selaras dengan Sistem Pelaporan Pertanggung jawaban Kinerja Pemerintah di 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan 

Kapolri Nomor 6 tahun 2015  tanggal 9 Juni 2015 dan Peraturan Kapolri Nomor 7 

tahun 2015  tanggal 24 Juni 2015 serta  Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014  

tanggal 20 November 2014  tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
 

1. Maksud dan Tujuan 
 

a.   Maksud 
 

Laporan ini dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban 

kinerja Direktorat Intelkam Polda NTB dalam pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi tahun anggaran 2016. 

 

b.   Tujuan 
 

Penyusunan laporan ini adalah sebagai bahan masukan kepada  

pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. 
 

2. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Direktorat Intelkam Polda NTB 
  Berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi dan Tata Kerja 

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:  
 

a. Kedudukan 

Direktorat Intelkam Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat  disingkat 

Dit Intelkam Polda NTB adalah Satuan Kerja Kepolisian Daerah Nusa 

Tenggara Barat  yang berada di bawah Kapolda NTB. 

b. Tugas.... 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2016  3 
 

b. Tugas 
 

Sesuai Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 

September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada 

Tingkat Kepolisian Daerah, maka tugas pokok Dit Intelkam yakni : 
 

1) Membina dan menyelenggarakan kegiatan Intelijen dalam bidang 

keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, 

pembentukan dan pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik 

sebagai bagian dari kegiatan satuan – satuan atas maupun sebagai 

bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional, dan 

peringatan dini (early warning). 

2) Memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api 

atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik 

masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

3) Mewujudkan intelijen keamanan sebagai pusat informasi keamanan 

yang akurat dan actual serta bermanfaat dalam rangka 

mengamankan kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan 

bernegara. 

4) Membangun kekuatan intelijen dengan infrastruktur dalam suatu 

sistim terintergrasi dan tergelar dari tingkat daerah sampai tingkat 

kewilayahan yang didukung oleh deteksi profesi intelijen. 

5) Mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi kegiatan Dit Intelkam. 

 
c. Fungsi 

 

Dalam melaksanakan tugas pokok Dit Intelkam menyelenggaraan 
fungsi : 

 
1) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain 

persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda. 

2) Penyelenggaraan kegiatan dan operasi Intelkam ( Penyelidikan, 

Pengamanan dan Penggalangan ) guna pencegahaan dini serta 

terselenggaranya deteksi dini ( Early Detection ) dan peringatan dini 

( Early Warning ). 

3). Pengumpulan..... 
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3) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh 

formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan 

pemerintah. 

4) Penyelenggaraan dokumentasi dan penganalisaan terhadap 

perkembangan lingkungan strategi serta penyusunan produk 

Intelijen baik untuk kepentingan Pimpinan maupun untuk 

mendukung kegiatan operasional Intelijen. 

5) Penyusunan perkiraan Intelijen keamanan dan menyajikan hasil 

analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian 

pimpinan. 

6) Pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan 

yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peladak, 

serta kegiatan sosial atau politik masyarakat, dan SKCK kepada 

masyarakat yang membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan 

pengamanan atas pelaksanaannya. 

 
3. Struktur Organisasi 
 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, susunan 

organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ( 

Polda ) sesuai Peraturan Kapolri Nomor : 22 Tahun 2010 tanggal 28 

September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat 

Kepolisian Daerah, bahwa :  

 
 Susunan Organisasi Dit Intelkam Polda NTB terdiri dari : 

 
 1) Unsur pimpinan 

 
1. Direktur Intelkam  disingkat Dir Intelkam. 
  
2. Wakil Direktur Intelkam disingkat Wadir Intelkam. 

 
 

 2) Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf : 
a) Sub Bagian Perencanaan Administrasi di singkat Subbag Renmin. 
b) Bagian Analisis disingkat Kabag Analisis. 
c) Seksi Pelayanan Administrasi disingkat Si Yanmin. 
d) Seksi Inteltek di singkat Si Inteltek. 
e) Seksi Persandian disingkat Si Sandi. 

3). Unsur..... 
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3) Unsur Pelaksana Utama 
 

a) Sub Direktorat I disingkat Subdit I bertugas membantu pimpinan 

dalam pelaksanaan dibidang politik. 

b) Sub Direktorat II disingkat Subdit II bertugas membantu pimpinan 

dalam pelaksanaan tugas dibidang Ekonomi.  

c) Sub Direktorat III disingkat Subdit III bertugas membantu pimpinan 

dalam pelaksanaan tugas dibidang sosial budaya. 

d) Sub Direktorat IV disingkat Subdit IV bertugas membantu pimpinan 

dalam pelaksanaan tugas dibidang keamanan, pengawasan Orang 

Asing dan pengawasan Senjata Api serta Bahan Peledak non 

organik TNI / POLRI. 
             

 
B. Potensi..... 
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B. Potensi dan permasalahan 
 
1.  Potensi gangguan keamanan 

a. Aspek Geografi 

1). Wilayah NTB memiliki luas 49.312,19 Km terdiri dari 2 pulau besar 

yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta beberapa pulau-

pulau kecil di antaranya Gili Gede, Gili Trawangan, Gili Air, dan 

Pulau Moyo. Terbagi menjadi 8 Kabupaten dan 2 Kota Madya. Letak 

Provinsi NTB sangat strategis yang berbatasan langsung dengan 

Australia. Provinsi NTB 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 NTB terletak pada 115°46' BT dan 

8°10' LS dengan batas-batas wilayah sebagai berikut : 

(a) Sebelah Utara Laut Jawa dan Laut Flores; 

(b) Sebelah Selatan Samudra Indonesia; 

(c) Sebelah Barat Selat Lombok/Prov. Bali; dan 

(d) Sebelah Timur Selat Sape/Provinsi NTT. 

 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. Jumlah gunung di NTB sebanyak 19 buah 

dengan 3 gunung yang masih aktif yaitu Gunung Rinjani, Gunung 

Tambora dan Gunung Baru Jari, sedangkan 16 gunung lainnya 

sudah non aktif. Dataran tinggi merupakan daerah yang labil, 

terutama akibat rusaknya lingkungan dan gundulnya hutan serta 

bekas lahan tambang batu apung; dan 

3). Wilayah NTB merupakan wilayah rawan terjadinya gempa tektonik 

mengingat NTB berada di daerah jalur gempa lempeng Indo-

Australia dan Eurasia yang terus bergerak menyusup dan 

bertumbukan.  

b. Demografi 

Berdasarkan data penduduk Dana Alokasi Umum (DAU) 2013 jumlah 

penduduk Nusa Tenggara Barat mencapai 4.630.302 jiwa.  

jumlah….. 
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Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kab. Lombok Timur dan yang 

sedikit di Kab.Sumbawa Barat, dengan rincian sebagai berikut:.  

 

NO KAB/KOTA LAKI -
LAKI 

PEREMPUAN JUMLAH 

1 2 3 4 5 
1. LOMBOK 

BARAT 

303.210 317.202 620.412 

2. LOMBOK 

TENGAH 

416.774 464.912 881.686 

3. LOMBOK 

TIMUR 

526.179 604.186 1.130.365 

4. SUMBAWA 217.257 208.871 426.128 

5. DOMPU 114.186 112.032 226.218 

6. BIMA 224.454 226.522 450.976 

7. SUMBAWA 

BARAT 

61.353 59.814 121.167 

8. LOMBOK 

UTARA 

100.953 104.111 205.064 

9. KOTA 

MATARAM 

207.440 212.201 419.641 

10. KOTA BIMA 72.915 75.730 148.645 

JUMLAH 2.244.721 2.385.581 4.630.302 

 

c. Sumber Daya Alam 

(1) Luas hutan di NTB adalah 1.068.096,78 Ha terbagi atas 162.436,04 

Ha hutan Pulau Lombok dan 869.605,41 Ha hutan Pulau Sumbawa. 

Jenis hutan terbagi menjadi hutan lindung, hutan marga satwa, cagar 

alam dan hutan payau yang memiliki jenis tanaman hutan berupa 

kayu jati, sonokeling, asam, garu, seleman, bajur dan kayu kelapa. 

Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak 

terprogram atau tidak terkendali yang tidak berwawasan lingkungan 

menimbulkan bencana alam bagi makhluk hidup  yang  ada  seperti 

penebangan hutan secara liar dll.  

Kasus….. 
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Kasus pencurian kayu/ penebangan   hutan   dari   waktu-kewaktu 

cenderung semakin meningkat tanpa memikirkan kepentingan 

jangka panjang, Penegakan hukum terhadap para pelaku perusak 

lingkungan hidup cukup sulit ditegakan karena adanya jaringan yg 

cukup rapi; 

(2) Wilayah NTB 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 NTB juga 

di ekspor ke Luar Negeri. Disamping hal tersebut kondisi pantai juga 

berpotensi untuk pengembangan pariwisata seperti pantai Senggigi, 

Kuta, Gili dan beberapa tempat yang belum dikelola secara 

maksimal; 

(3) Di Provinsi NTB khususnya di wilayah Kab. Sumbawa Barat terdapat 

perusahaan tambang emas  PT NNT yang memiliki  areal tambang 

yang luas, pengelola-annya    dilakukan  dalam    jangka    waktu    

panjang, keberadaan tambang tersebut telah dapat meningkatkan 

jumlah devisa negara dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta 

menampung tenaga kerja dalam jumlah banyak sekaligus 

mengurangi jumlah angka pengangguran, namun karena 

keterbatasan SDM yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan 

celah terjadinya penyimpang-an oleh pihak perusahaan yang 

menimbulkan kerugian negara. Pada tahun 2010 muncul lokasi-

lokasi penambangan emas dilakukan secara ilegal diantaranya di 

wilayah Bukit Sekotong Kab. Lobar, wilayah Bukit Ds. Prabu Kec. 

Pujut Kab. Loteng, wilayah Bukit Olat Labaong Kab. Sumbawa, 

wilayah Gunung Sasak Kec. Kuripan Kab.Lobar  dan terakhir di So 

Mpori Lembo Kota Bima memunculkan kontroversi dan polemik 

antara pemerintah dengan masyarakat penambang; 

(4) Disamping itu juga terdapat penambangan industri batu apung 

hampir diseluruh wilayah Pulau Lombok yang diekspor ke luar negeri 

khususnya ke negara-negara  Asia, tambang  pasir  besi  yang  

tersebar  di Pulau Lombok dan Sumbawa yang sampai saat ini selalu 

terjadi…..  
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terjadi pro kontra terhadap upaya eksplorasi dan eksploitasi baik oleh 

BUMN maupun oleh perusahaan swasta, tersedianya hutan yang 

cukup luas serta potensi kekayaan laut yang cukup besar, dapat 

menimbulkan beberapa potensi gangguan seperti perebutan lahan, 

penambangan liar, pencurian ikan, penyelundupan handak, 

pencurian kayu/illegal logging, perambahan hutan dan perusakan 

lingkungan. 

 

d. Ideologi 
 

(1) 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, 

timbul upaya dan keinginan dari kelompok masyarakat tertentu 

berupaya mengubah Pancasila dengan Idiologi lain yang berorientasi 

kepada agama, faham liberal dan faham sosialis/komunis, seperti : 

(a) Kelompok agama menghendaki pedoman hidup bangsa 

Indonesia arus berpegang pada prinsip kebenaran ajaran 

agamanya, sehingga diantara mereka telah berupaya 

berjuang baik melalui jalur formal maupun informal ingin 

mengganti Pancasila dengan piagam Jakarta dan 

mengamandemen UUD 1945 sesuai dengan keinginannya; 

 (b) Kelompok faham liberal dengan memanfaatkan momentum 

reformasi, tuntutan demokratisasi dan HAM mempengaruhi 

para politisi, LSM,cendekiawan dan berbagai elemen  potensi 

bangsa menuntut dan memperjuangkan Kebebasan tanpa 

mengindahkan Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia; 

(c) Kelompok faham komunis melalui kelompok radikal berbasis 

komunis dan organisasi massa tertentu yang telah terinspirasi 

faham komunis, mengangkat isu-isu kepentingan HAM selalu 

berupaya agar dicabutnya ketetapan MPRS No. 

XXV/MPRS/1996, sehingga ajaran komunis dapat bangkit dan 

hidup kembali diwilayah NKRI. 

(2). Masyarakat….. 
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 (2) Masyarakat daerah NTB secara umum masih menerima secara bulat 

Pancasila sebagai ideologi negara meskipun ada kelompok 

masyarakat tertentu dibawah organisasi Islam tertentu yang memiliki 

wacana memberlakukan Syariat Islam sebagai hukum positif di 

wilayahnya seperti di Kab. Lombok Timur dan wilayah Bima. 

Beberapa indikasi hal tersebut diatas yaitu: 

(a) Adanya wacana yang menginginkan diberlakukan syariat 

Islam di wilayah Kab. Lombok Timur mendapat tanggapan 

beragam dari masyarakat Lotim, disatu sisi pemberlakuan 

syariat Islam sejalan dengan keinginan dari mantan 

ketua/Amir Majelis Mujahidin Indonesia yang kini sebagai 

sebagai Amir Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) ABU BAKAR 

BAASYIR, lambat laun wacana tersebut menjadi lebih kuat 

terbukti dengan terbentuknya JAT di wilayah Bima;  

(b) Berkembangnya aliran Islam radikal seperti JAT, JAS, TWJ 

dan ISIS kegiatannya di NTB masih terbatas dalam  bentuk  

kegiatan Tabliq Akbar dan pengajian yang diikuti oleh  

komunitas organisasi tersebut, serta aksi-aksi damai lainnya; 

(c) Munculnya aliran-aliran kepercayaan ditengah-tengah 

masyarakat serta tidak sedikit dalam kegiatannya melenceng 

dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya sehingga 

memicu aksi-aksi anarkhis dari masyarakat disekitarnya. 

e. Politik 

(1) Situasi Politik secara nasional tahun 2016 masih akan menunjukkan 

dinamika politik yang kurang lebih sama dan rumit seperti tahun 

2014, meski eskalasinya tidak setinggi 2014 karena adanya Pileg 

dan Pilpres, yang sedikit membedakan adalah dikotomi kekuasaan 

yang dominan bertentangan di eksekutif dan legislatif. Beberapa 

parpol menunjukkan dinamika yang cukup serius, seperti kisruh PPP 

dan partai Golkar yang berujung terbentuknya dualisme kekuasaan. 

Beberapa parpol lain seperti Demokrat juga akan menunjukkan 

dinamikanya meski bisa jadi tidak akan se-kompleks yang dialami 

PPP dan Golkar. 

 

(2). Dinamika….. 
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(2) Dinamika politik di parlemen, masih akan terus berfluktuasi 

disebabkan dikotomi kepentingan dua kutub kekuasaan, yakni KMP 

dan KIH.  Bahkan, cenderung akan ada perubahan situasional 

karena parpol di KIH mulai menunjukkan kepercayaan dirinya di 

parlemen disebabkan parpol-parpol di KMP mulai terpecah dan tidak 

menunjukkan kesolidan. Terkait persoalan kepemimpinan dan 

kebijakan Jokowi sendiri sebagai Presiden yang masih belum 

dirasakan optimal, masyarakat  masih  memprediksi  bentuk  dan  

arah pemerintahan yang dijalankan sehingga menjadi pertaruhan 

kepemimpinan Jokowi selanjutnya karena akan  banyak  

kebijakannya  yang  mulai dipertanyakan banyak pihak dan 

masyarakat, seperti kebijakan pengurangan subsidi energi (BBM, 

TDL, elpiji), Semen yang masih menimbulkan kontroversi serta 

kebijakan suksesi Kapolri yang banyak menuai kritik bahkan 

penilaian bahwa Presiden JOKOWI berada dibawah bayang-

bayang/kekuasaan Ketua Umum PDIP MEGAWATI SOEKARNO 

PUTRI.  

 (3) Pasca kegiatan Pemilukada NTB tahun 2015 (pemilihan 

Bupati/Wabup dan Walikota/Wawalikota 6 Kab/Kota di NTB) dan 

dengan terbentuknya pemerintahan yang baru periode 2015-2020, 

pada tahun 2016 mendatang sementara masih akan mencari bentuk 

terutama dalam hal menata kewenangannya. Penyelenggaraan roda 

pemerintahan masih akan dihadapkan pada tuntutan sebagai tindak 

lanjut dari janji-janji politik selama masa tahapan Pemilukada serta 

tuntutan-tuntutan lain menyangkut beberapa hal, seperti: 

(a) Berkaitan dengan kasus-kasus korupsi oleh para pejabat 

pemerintah daerah yang belum terungkap dipengadilan; 

(b) Pelayanan publik yang dianggap belum baik sebagai akibat 

sikap mental para pejabat yang masih berorientasi kepada 

kepentingan pribadi dan kelompok, tanggung jawab 

dinas/lembaga yang masih tumpang tindih serta birokrat 

belum mendapat imbalan penghasilan yang memadai; 

(c) Perkembangan netralitas birokrasi masih semu sebagai akibat 

akan  adanya  campur  tangan  para  pejabat elit  politik /partai  

Politik….. 
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politik pengusung pemimpin daerah terpilih; 

 (d) Tuntutan pengusutan terhadap pelanggaran HAM, 

penghapusan undang-undang BHP, perbaikan UMP, 

penghapusan Outsourching, penghentian ijin/penolakan 

kegiatan pertambangan dll. 

(4) Wacana pembentukan Propinsi Pulau Sumbawa (PPS) sudah 

disuarakan sejak tahun 2009 setelah terbentuknya Kab. Sumbawa 

Barat dan Kota Bima yaitu mengacu pada PP No. 78 tahun 2007 

tentang acuan pembentukan daerah otonom yang mensyaratkan  

bahwa pemekaran  provinsi    minimal harus terdapat 5 (lima) 

Kab/Kota sehingga Pulau Sumbawa yang terdiri dari lima Kab/Kota 

yaitu Kab. Sumbawa, Sumbawa Barat, Dompu, Bima dan Kota Bima 

dipandang telah memenuhi syarat untuk membentuk daerah otonom 

sendiri. Tanggal 27 Pebruari 2011 dilapangan Krato Kab. Sumbawa 

telah dilaksanakan Kongres Rakyat Pulau Sumbawa dengan 

hasil/keputusan tentang kebulatan tekad bersama mempercepat 

pembentukan PPS. Sampai dengan saat ini tuntutan pemekaran 

wilayah tersebut belum terwujud. 

(5) Permasalahan Tapal Batas antar wilayah/Kabupaten seiring dengan 

penerapan otonomi daerah memuncul-kan adanya keinginan dari 

wilayah/kabupaten untuk memperluas wilayahnya/memperebutkan 

wilayah yang dianggap potensial di perbatasan sehingga memuncul-

kan juga ketegangan/konflik antar wilayah/Kabupaten seperti 

perbatasan antara Kab. Sumbawa dengan Kab. Sumbawa Barat, 

Kab. Lombok Utara dengan Kab. Lobar, Kab. Bima dengan Kota 

Bima.  

 

f. Ekonomi 

Di bidang ekonomi, perkembangan situasi baik pusat maupun daerah 

masih memunculkan beberapa kerawanan yang dapat berpengaruh 

terhadap kondisi kamtibmas pada tahun 2016, antara lain: 

(1) Diperkirakan tahun 2015 hingga 2016 mendatang merupakan tahun 

berat bagi perekonomian Indonesia dan negara berkembang pada 

umumnya. Kondisi itu bisa diprediksi berdasarkan beberapa indikator 

diantaranya….. 
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diantaranya kembali menguatnya perekonomian Amerika yang 

berimbas pada berkurangnya likuiditas negara-negara berkembang, 

pertumbuhan ekonomi pada    tahun    2015    masih    diprediksi     

mengalami peningkatan  tipis  bertumbuh  disekitar 5,2 %,   dengan 

asumsi stimulus fiskal dari hasil penghematan subsidi BBM akan 

efektif pada semester kedua. Pelemahan pertumbuhan ini juga 

terjadi secara merata di hampir semua negara berkembang, bahkan 

dialami negara ekonomi besar seperti China, India, Brazil;  

(2) Menurut hasil pengamatan Komite Ekonomi Nasional (KEN), ada 

beberapa poin yang dicatat sebagai tantangan dan peluang pada 

dua tahun kedepan, terdiri atas tantangan eksternal dan tantangan 

domestik, yaitu: 

(a) Tantangan eksternal, membaiknya perekonomian Amerika 

membuat the Fed mulai mengurangi stimulus moneter yang 

sudah dilaksanakan sejak awal 2014 ini (tapering off). Semakin 

membaiknya perekonomian Amerika akan membuat arus masuk 

likuiditas yang tadinya melimpah bisa jadi akan berhenti atau 

malah berbalik arah. 

 Hal ini dapat kita lihat dari perkembangan ekonomi   nasional   

saat  ini  diantaranya  adanya penarikan  kembali  modal  asing  

yang  sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio yang 

menimbulkan goncangan bagi neraca pembayaran Indonesia, 

Likuiditas mulai mengering, rupiah semakin tertekan, pasar 

saham dan keuangan potensial terkoreksi dan suku bunga pasar 

ikut naik sehingga menimbulkan ketidakpastian pasar, apabila 

hal ini berlangsung lama akan mengoreksi pertumbuhan secara 

signifikan; 

(b) Sedangkan tantangan domestiknya, yaitu pemerintah baru akan 

membutuhkan banyak dana untuk anggaran pembangunan 

sementara sumber  pembiayaan  dari  dalam negeri terbatas, 

 penyediaan energi yang merupakan persyaratan utama untuk 

menopang perkembangan ekonomi masih menghadapi banyak 

hambatan serta ketergantungan yang sangat tinggi terhadap 

penerbitan surat hutang untuk membiayai defisit;  

(3). Berdasarkan….. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2016  14 
 

(3) Berdasarkan catatanya tersebut, maka KEN membuat beberapa 

rekomendasi kebijakan utama bagi pemerintah yang baru dan saat 

ini sedang dilaksanakan oleh pemerintah JOKOWI, antara lain: 

(a) Melakukan pemotongan dan realokasi subsidi energi;  

(b) Pembangunan infrastruktur dan sistem logistik yang efisien; 

(c) Memperbesar aliran investasi modal langsung (bukan investasi 

portofolio) dan efisiensi penggunaan kapital; 

(d) Meningkatkan kebijakan publik dan struktural untuk mengurangi 

kemiskinan, mempersempit kesenjangan ekonomi, dan 

mengurangi pengangguran.  

 (4) Untuk wilayah NTB secara lokal/daerah permasalahan menonjol 

yang terjadi dan menjadi atensi yaitu permasalahan pertambangan, 

dimana masih adanya penolakan dari masyarakat terhadap 

keberadaan perusahaan tambang di wilayah NTB, maraknya 

kegiatan-kegiatan tambang liar/illegal serta polemik tentang UU 

Minerba    yang    berdampak    terhadap   adanya  

pengurangan/pemberhentian karyawan Pt.NNT di Kab. Sumbawa 

Barat yang sampai saat ini masih terjadi. Munculnya aksi-aksi unjuk 

rasa/ penolakan terhadap keberadaan beberapa prusahaan 

pertambangan di NTB, dilatar belakangi adanya pemanfaatan dan 

kepentingan dari kelompok pejabat tertentu, LSM  maupun 

masyarakat untuk mendapatkan keuntungan finansial/kompensasi 

disamping karena memang kegiatan tambang tersebut berdampak 

terhadap lingkungan dan masyarakat lingkar tambang. 

 Adapun beberapa kegiatan pertambangan yang saat ini masih 

memunculkan polemik dan penolakan, antara lain: 

(a) Aktifitas penambangan emas illegal di kawasan Tembowong, 

Jurang Malaikat Ds Kedaro Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat, 

di kawasan Desa Prabu Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah, di 

kawasan Lantung Kec. Lape Kab. Sumbawa dan di wil Kec. 

Woja Kab. Dompu. Aktifitas penambangan emas tersebut 

dilakukan oleh warga secara berkelompok dan cara 

penambang-annya sangat tradisional dan menggunakan zat 

kimia  

yang….. 
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yang dalam pengelolaan/ pembuangan limbahnya secara 

sembarangan sehingga membahayakan penambang dan 

lingkungan. Pihak Pemda di masing-masing tempat bersama-

sama  dengan   Polres   jajaran   telah  melakukan himbauan 

serta upaya penutupan namun mendapatkan perlawanan dari 

para penambang. Bahkan dalam kegiatan upaya penutupan 

para penambang tidak segan-segan menghadang 

aparat/petugas dengan dilengkapi senjata tajam, kendaraan  

dinas petugas juga kerapkali menjadi sasaran aksi anarkhis 

seperti perusakan dan pembakaran yang terjadi di wilayah Kab. 

Lobar dan Kab. Sumbawa. Saat ini kegiatan penambangan 

illegal tersebut masih tetap berjalan; 

 (b) Polemik tentang pemberlakuan UU Minerba tahun 2012 

terhadap PT NNT di Kab. Sumbawa Barat telah berpengaruh 

terhadap terjadinya ribuan pengurangan/pemberhentian 

karyawan/tenaga kerja serta dilakukannya gugatan arbitrase 

internasional terhadap Pemerintah RI. Dalam 

perkembangannya gugatan arbitrase tersebut telah 

diselesaikan dengan adanya pertemuan-pertemuan antara 

pihak PT NNT dengan pemerintah, namun untuk 

mempekerjakan kembali karyawan yang diberhentikan belum 

dilakukan sehingga indikasi akan munculnya gejolak/aksi-aksi 

unjuk rasa dari para karyawan akan kembali terjadi; 

 (c) Penolakan terhadap kegiatan dan keberadaan perusahaan 

tambang di NTB yang masih terjadi antara  lain   penambangan  

pasir  besi  di  Desa Pohgading Kab. Lotim, penambangan 

Pasir Besi di Kec. Wera Kab Bima dan penambangan marmer 

yang dilakukan oleh PT. Pasifik Union Indonesia di Desa Oi 

Fo’o Kel Rentu Kec. Rasanae Timur. 

 (5) Polemik terkait pembangunan jalan terusan BIL dari kawasan Giri 

Menang Square Lobar sampai wilayah Jempong Mataram, 

pembangunan kawasan  Mandalika  Resort di Kuta Kab. Loteng dan 

pembangunan Bendungan Pandan Dure Kab. Lotim akibat adanya 

sengketa tanah / ganti rugi tanah antara masyarakat  pemilik  tanah 

dengan….. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2016  16 
 

dengan Pemda dan pihak perusahaan. Selama terjadinya polemik 

tersebut beberapa kali masyarakat melakukan aksi-aksi unjuk rasa 

yang berujung kepada terjadinya aksi pemblokiran jalan akses 

menuju lokasi proyek; 

 (6) Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa selama 

musim oven tembakau akan terjadi peningkatan penggunaan BBM 

bersubsidi khususnya jenis solar oleh para petani tembakau, seperti 

yang terjadi tahun lalu bahwa sejak adanya pengovenan tembakau di 

wilayah Kab. Loteng dan Kab. Lotim terjadi peningkatan konsumsi 

BBM Solar dimana dari sebelumnya konsumsi Solar dari 250 KL/hari 

menjadi 350 KL/hari yang diperkirakan karena BBM Solar banyak 

dibeli oleh para petani tembakau untuk bahan pengovenan 

tembakau; 

(7) Banyak masyarakat NTB bekerja sebagai TKI ke luar negeri dan 

tidak sedikit yang menjadi TKI Ilegal sehingga rentan terhadap 

terjadinya perlakuan kasar/penganiayaan terhadap TKI di luar negeri. 

Tingginya biaya hidup yang tidak dibarengi dengan pendapatan  

perekonomian   masyarakat  yang   tidak memadai  memicu  

masyarakat untuk melakukan tindakan-tindakan 

kriminalitas/melanggar hukum dalam memenuhi kebutuhan hidup 

mereka. Berkaitan dengan terjadinya kasus-kasus TKI/TKW yang 

bermasalah hukum di luar negeri dianggap belum ada keseriusan 

dari   pemerintah   dalam   penanganannya ,  sehingga banyak 

TKI/TKW yang berasal dari wilayah NTB terancam hukuman mati; 

(8) Tindak Ilegal Loging oleh kelompok masyarakat yang dilakukan 

secara berkelompok di areal hutan lindung masih terjadi. Jauhnya 

medan dan sulitnya aparat keamanan untuk menjangkau daerah 

hutan menjadi kendala tersendiri dalam memberantas tindakan 

tersebut, disamping masih adanya oknum dari aparat keamanan 

yang ikut bermain didalamnya mendorong masyarakat semakin 

berani melakukan tindakan tersebut. Tindakan Kepolisian baru 

mampu melakukan penangkapan terhadap para pelaku yang 

membawa/memuat kayu hasil curian diwilayah luar hutan;  

 

(9). terjadinya….. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2016  17 
 

(9) Terjadinya pemanasan Global, berdampak terhadap terjadinya 

musim kemarau panjang dan ketidak-menentuan cuaca (cuaca 

ekstrem) yang dapat mempengaruhi hasil panen dan tejadinya 

kekeringan akibat menurunnya debit air, bencana alam banjir, puting 

beliung dll hal tersebut didukung oleh kondisi gegrafis sebagian 

wilayah NTB yang dikelilingi perbukitan dan tanah-tanah kering serta 

adanya wilayah yang mengandalkan persawahan tadah hujan.    

g. Sosial Budaya 

(1) Secara umum pada tahun 2016, kehidupan manusia secara material 

relative akan meningkat, namun secara moral  spiritual  masih  

terbatas  pada  segi peningkatan ritual, bukan pada aspek tata laku 

yang mencerminkan toleransi antar suku, antar golongan, antar 

pemeluk agama dan antar etnis; 

(2) Pemahaman dan implementasi ajaran agama belum berkembang 

secara baik, bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan 

memunculkan segala bentuk fanatisme sempit sebagian pemuka 

agama cenderung menggunakan agama untuk kepentingan tertentu 

(politisasi agama untuk kepentingan partai politik); 

(3) Penduduk NTB terdiri dari 3 suku besar yang tersebar di wilayah 

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yaitu suku Sasak, suku Samawa 

dan suku Mbojo disamping beberapa suku lainnya seperti suku 

Bugis, suku Bali, suku Jawa, suku Timor 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 NTB yang permisif, konsumtif telah 

membawa sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan 

melanggar hukum dan norma-norma agama yang dapat 

menimbulkan gangguan Kamtibmas; 

(4) Masuknya pengaruh budaya barat dan gaya hidup barat melalui 

tayangan media elektronik maupun melalui para turis yang 

berkunjung di wilayah NTB berdampak terhadap perubahan sistem 

nilai, pola pikir, sikap  

dan….. 
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dan perilaku masyarakat serta adat istiadat/peradaban lokal yang 

sudah ada; 

(5) Seiring dengan bergulirnya reformasi, kebebasan masyarakat dalam 

kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama semakin meningkat 

yang ditandai dengan muncul dan berkembangnya  berbagai 

aliran/kepercayaan dalam suatu agama sehingga menimbulkan 

pertentangan antar pemeluk umat beragama itu sendiri yang 

berpotensi terjadinya konflik sosial. Di NTB 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 NTB serta dapat dimanfaatkan oleh 

kelompok-kelompok tertentu untuk menciptakan instabilitas 

Kamtibmas, salah satu diantaranya yaitu keberadaan Jemaah 

Ahmadiyah yang saat ini masih mendapat penolakan dari 

masyarakat. Dari kelompok Jemaah Ahmadiyah sendiri masih 

bersikeras terhadap keyakinannya dan tidak mau untuk kembali 

keajaran Islam pada umumnya meskipun berbagai cara telah 

ditempuh oleh pemerintah daerah termasuk oleh para tokoh agama. 

Saat ini para Jemaah Ahmadiyah diwilayah NTB terdapat di 3 (tiga) 

wilayah yaitu di wilayah Kota Mataram berada di tempat 

penampungan Transito Mataram berjumlah 33 KK/114 orang, di 

wilayah Kab. Loteng berada di tempat penampungan Gedung Eks 

RSU Loteng berjumlah 5 KK/21 orang dan di wilayah Kab. Bima 

berjumlah 11 orang. Disamping kelompok Ahmadiyah muncul juga 

beberapa aliran keagamaan yang diduga sebagai aliran sesat yaitu 

Aliran Jabariyah di Ds. Bayan KLU dan aliran sesat di Ds. Dasan 

Lekong Kec. Sukamulia Kab. Lotim, intinya memperbolehkan tidak 

melaksanakan Sholat lima waktu/bertentangan dengan rukun Islam 

sehingga memicu reaksi penolakan dari masyarakat;  

 (6) Wilayah NTB yang dikenal memiliki tokoh agama/ pemuka agama 

yang menjadi panutan dan ketauladanan dan dipercaya masyarakat 

disebut dengan Tuan Guru,namun dalam perkembangan tidak sedikit 

para….. 
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 para Tuan Guru tersebut ada kecenderungan menggunakan agama 

dan kharismanya untuk kepentingan    politik   dan   kekuasaan   

sehingga menurunkan penghormatan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap para tokoh dan pemuka agama tersebut; 

(7) Perkembangan pariwisata NTB semakin mengalami peningkatan 

seiring dengan mulainya dilakukan berbagai perbaikan dan promosi 

dibidang pariwisata serta dibangunnya berbagai infrastruktur 

penunjang seperti   Bandara   Internasional  Lombok, dibangunnya  

 beberapa hotel berkelas Internasional serta perbaikan sarana 

transportasi sebagai akses menuju tempat-tempat pariwisata. 

Sejalan dengan perkembangan tersebut, disamping membawa 

dampak positif terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah 

juga membawa dampak negatif seperti terpengaruhnya masyarakat 

dengan pengaruh budaya barat, meningkatnya   tindak    kejahatan    

dengan jaringan/sindikat internasional, meningkatnya permasalahan-

permasalahan lain dibidang sosial seperti tumbuhnya tempat-tempat 

maksiat dan prostitusi yang bertolak belakang dengan budaya dan 

kepribadian masyarakat NTB yang religius;  

(8) Di bidang pendidikan masih dihadapkan pada kualitas pendidikan 

sebagian masyarakat NTB tergolong rendah sehingga menghasilkan 

sumber daya manusia  yang rendah pula. Kondisi seperti ini semakin 

diperburuk   dengan   keterbatasan   sarana   prasarana pendidikan 

baik pendidikan umum maupun pendidikan yang diselenggarakan 

oleh pesantren (keagamaan), kurikulum pendidikan yang sering 

berubah. Penerapan wajib belajar serta penerapan sekolah gratis 

belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih banyak terjadi 

penyimpangan anggaran pendidikan serta banyaknya pungutan bagi 

siswa semakin memberatkan ekonomi keluarga serta meningkatnya 

angka putus sekolah. Akibat ketidak seimbangan antara kualitas, 

sarana dan prasarana serta pendukung fasilitas dibidang pendidikan 

lainnya antara di wilayah perkotaan dengan pedesaan muncul aksi 

protes/penolakan terhadap diberlakukannya Ujian Nasional dengan 

standar kelulusan yang disamaratakan sehingga dianggap dapat 

merugikan para peserta didik yang ada di wilayah pedesaan; 

(9) Pembangunan….. 
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 (9) 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. Perilaku dan pola hidup masyarakat 

yang pada umumnya belum peduli terhadap masalah kesehatan 

telah menyebabkan berkembangnya berbagai wabah penyakit 

menular seperti demam berdarah (DBD), TBC, Flu Burung (AI), 

HIV/AIDS, Muntaber, diare, rabies, chikungunya, anthrax termasuk 

Balita gizi buruk; 

(10) Pembangunan bidang pertanahan masih dihadapkan pada masalah 

konflik lahan akibat belum berjalannya kebijakan land reform di 

beberapa wilayah di NTB.  

 Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kemudahan   

mendapatkan   ijin   lahan   kepada perusahaan besar atau investor 

asing untuk memiliki maupun melakukan usaha seperti 

pertambangan dan usaha bisnis menjadi pemicu terjadinya sengketa 

antara pengembang atau pemegang konsesi lahan dengan 

masyarakat setempat, diantaranya karena penerbitan sertifikat 

ganda atas pemilikan tanah, penyelesaian tanah yang berlarut-larut 

oleh pihak yang berkompeten. Hutan lindung di Loteng dan 

Sumbawa, pembangunan Tower milik perusahaan komunikasi, 

pembangunan tenaga listrik, eksplorasi tambang emas di wilayah 

Dodo Rinti  Kab. Sumbawa, pertambangan emas dan batu apung di 

wilayah Pulau Lombok, tanah wakaf/warisan serta tanah di pulau-

pulau sekitar Lombok dan Sumbawa); 

(11) Berbagai kegiatan aksi unjuk rasa oleh elemen mahasiswa, LSM dan 

masyarakat serta kelompok/ organisasi kemasyarakatan terjadi 

dengan mengangka berbagai isu/permasalahan seperti: penindakan 

terhadap pelaku tindak korupsi, kebijakan Pemerintah yang dinilai 

tidak memihak kepada rakyat serta permasalahan lainnya terkait 

bidang politik, ekonomi, sosial dan keamanan; 

 (12) Eufhoria reformasi terhadap kebebasan penyampaian pendapat 

dimuka umum saat ini, keberadaan UU Pers yang sangat bebas dan 

cenderung…..  
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 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-simbol Negara;  

(13) Budaya dan adat istiadat ditengah-tengah masyarakat seringkali 

dapat memicu munculnya konflik ditengah-tengah masyarakat 

seperti budaya Selarian (membawa lari  calon istri)  serta  budaya  

Nyongkolan (arak-arakan budaya yang diiiringi musik tradisonal 

Kecimol oleh mempelai pria ke rumah mempelai wanita untuk 

menyerahkan seserahan). Budaya Nyongkolan pada umumnya 

diikuti oleh para pemuda/remaja sambil menari dalam keadaan 

mabuk sehingga mengundang ketersinggungan masyarakat/ 

kampung yang dilaluinya kemudian berkembang menjadi keributan 

antara pemuda/kampung. 

(14) Terjadinya beberapa bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan 

putting beliung di wilayah NTB diakibatkan, 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. 

h. Keamanan 

(1) Kejahatan Konvensional 

(a) Masih tingginya angka kasus kriminalitas seperti Curat, 

Curanmor, Curas, penganiayaan, dan kriminalitas lainnya di 

wilayah hukum Polda NTB akibat dari meningkatnya jumlah 

angka pengangguran yang tidak diimbangi dengan penyediaan 

lapangan pekerjaan yang memadai, meningkatnya beban 

hidup/kebutuhan ekonomi masyarakat serta masih lemahnya 

pengungkapan dan penegakan hukum terhadap para pelaku 

tindak kriminal menimbulkan keresahan masyarakat, bahkan 

dapat mendorong munculnya tindakan main hakim sendiri oleh 

masyarakat terhadap para pelaku kejahatan.  

 Beberapa faktor yang dominan mempengaruhi terjadinya tindak 

kriminalitas di wilayah NTB, antara lain: 

(1)) Laju….. 
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(1)) Laju pertumbuhan penduduk yang tidak diikuti oleh 

pertumbuhan ekonomi; 

(2)) Tingkat pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap 

kamtibmas dan hukum masih rendah; 

 (3)) Tingginya angka pengangguran dan 

kemiskinan/pendapatan masyarakat yang tidak 

diimbangi dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang 

memadai. 

(4)) Lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap 

penegakan hokum; 

(5)) Membanjirnya produk-produk elektronik dan ranmor 

sedangkan daya beli masyarakat masih rendah; 

 (6)) Adanya kesenjangan dibidang ekonomi dan daya beli 

masyarakat pedesaan yang berpenghasilan rendah.   

 

(b) Perkelahian antar Kampung yang sering terjadi di wilayah NTB 

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 masyarakat dikedua belah pihak akan berkembang 

dan meluas menjadi perkelahian antar kampung.  

Beberapa faktor/motivasi penyebab terjadinya beberapa 

kerawanan tersebut diatas secara umum dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

 

(1)) Faktor ekonomi, faktor ini sangat berpengaruh terhadap 

terjadinya tindakan pidana dengan masih banyaknya 

masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan, 

terbatasnya lapangan kerja sehingga tidak mampu 

menampung angkatan kerja dari tahun ketahun 

mengalami peningkatan; 

(2)). Faktor….. 
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 (2)) Faktor balas dendam, karakteristik masyarakat Loteng 

cepat marah/emosi, mudah terprovokasi serta 

bertemperamen keras khususnya masyarakat Loteng 

dibagian Selatan yang kondisi daerahnya kering dan 

berbukit-bukit sehingga setiap terjadinya permasalahan 

yang sepele dapat dengan mudah berkembang dan 

meluas menjadi konflik antar kelompok/warga. Dengan 

seringnya terjadi konflik antar kelompok/warga yang telah 

menimbulkan banyak korban jiwa dan materiil, akibatnya 

terbentuk rasa dendam diantara kelompok/warga yang 

bertikai. Hal inilah yang seringkali memicu permasalahan 

sepele berkembang menjadi konflik antar warga akibat 

adanya rasa dendam; 

(3)) Faktor kesadaran hukum, kurangnya penyuluhan hukum 

terutama diwilayah terpencil, jauh dari jangkauan 

sehingga sangat mungkin menjadikan salah satu faktor 

terjadinya tindak pidana. Masyarakat mudah melakukan  

tindakan  main  hakim  sendiri ataupun melanggar hukum 

lainnya akibat tidak adanya pengetahuan /kesadaran akan 

hukum yang berlaku; 

(4)) Faktor sumber daya manusia, masih banyak 

penduduk/masyarakat Loteng yang kurang dalam hal 

pendidikan, hal ini menyulitkan untuk mencari dan 

menciptakan lapangan kerja untuk meningkatkan taraf 

hidupnya akibat kalah bersaing dengan SDM lainnya, 

akibatnya satu-satunya jalan yang ditempuh untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan cara 

melanggar hukum / berbuat tindak pidana.   

 

(2) Kejahatan Transnasional 

Untuk wilayah NTB berdasarkan letak geografis dan perkembangan 

pariwisata serta perkembangan kasus-kasus yang terjadi selama 3 

(tiga) tahun terakhir, jenis-jenis kejahatan Trans Nasional yang 

berpotensi  besar  terjadi  antara  lain  perdagangan gelap  obat  

terlarang….. 
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terlarang / Narkoba,  aksi-aksi     terorisme     dan      perdagangan 

manusia/trafficking in person, disamping juga kemungkinan 

kejahatan siber/cyber crime dan pemalsuan uang/counterfeiting 

namun untuk kedua jenis kejahatan terakhir masih relatif kecil. 

Adapun jenis kejahatan Trans Nasional yang berpotensi besar terjadi 

seperti tersebut di atas, dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:  

(a) Kejahatan Narkotika di wilayah NTB tidak terlepas dari semakin 

meningkatnya perkembangan pariiwisata setiap tahunnya, 

terlebih dengan telah beroperasinya Bandara Internasional 

Lombok (BIL) mendorong semakin meningkatnya kunjungan 

wisatawan  luar  negeri  menyebabkan NTB dijadikan sebagai 

salah satu sasaran tempat transit/peredaran Narkoba sindikat 

Internasional. Hal tersebut terbukti dengan munculnya 

beberapa kasus penangkapan pelaku pemasok narkoba jenis 

Shabu dalam jumlah besar. Jenis Narkoba yang banyak 

beredar di wilayah NTB berdasarkan hasil penangkapan oleh 

jajaran Polda NTB yaitu Narkoba jenis Sabu, Kokain, Ganja, 

extasy dan Putaw; 

(b) NTB sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya   beragama  

Islam,  memiliki  sifat fanatisme yang tinggi terhadap 

agamanya, banyaknya pondok pesantren sebagai tempat/ 

pusat pengembangan terhadap ajaran-ajaran Islam, banyaknya 

para tokoh agama (Tuan Guru) dijadikan sebagai panutan 

dimana apapun yang dikatakan dan diajarkan akan 

dilaksanakan/ didukung oleh para jemaah/santrinya, adanya  

sikap   permisif masyarakat terhadap kedatangan/ keberadaan 

kelompok-kelompok yang mengajarkan keislaman seperti 

jemaah kompor, kelompok bersorban, adanya kelompok-

kelompok masyarakat yang pernah menjadi pejuang Islam di 

Timur Tengah baik di Afganistan, Filipina, Irak dan lain-lain 

serta terbentuknya kelompok-kelompok Igaras yang tumbuh 

dan berkembang serta bebas melakukan kegiatan-kegiatan 

ditengah-tengah masyarakat seperti JAT, JAS, TWJ dan ISIS 

sehingga  saat  ini  NTB  merupakan  salah  satu  wilayah yang 

menjadi….. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2016  25 
 

  

menjadi pantauan Mabes Polri sebagai salah satu wilayah 

rawan terjadinya aksi-aksi terorisme. Hal tersebut disebabkan 

karena dalam beberapa kasus/aksi-aksi terorisme yang terjadi 

di Indonesia, para pelakunya banyak   berasal   dari   wilayah   

NTB   khususnya wilayah Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota 

Bima, selama 5 (lima) tahun terakhir sasaran aksi kelompok 

Igaras/terorisme tersebut di wilayah NTB yaitu anggota 

Kepolisian yang bertugas dilapangan. Berdasarkan data pada 

Dit Intelkam Polda NTB, terkait keberadaan kelompok-

kelompok Radikal di wilayah NTB (wilayah Kab. Dompu, Kab. 

Bima dan Kota Bima) yang terindikasi terlibat dalam kelompok 

terorisme, yaitu: 
(1)) Kelompok Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Kota Bima.  

Kelompok ini berjumlah sekitar 200 s.d 250 orang. 

Selepas pecahnya JAT Kota Bima menjadi JAS, saat ini 

belum memiliki kantor sekretariat  resmi,  namun   

demikian   dalam setiap    pertemuan/kegiatannya    

seringkali dilakukan   di Pondok   pesantren   Abubakar 

Asidiq, Kel. Penatoi, Kec. Mpunda Kota Bima. 
(2)) Kelompok Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Kab. Bima.  

 Kelompok JAT Kab. Bima saat ini diperkirakan berjumlah 

200 orang, tidak mempunyai sekretariat resmi karena 

dalam setiap kegiatannya selalu bergabung dengan JAT 

Kota Bima. 
 (3)) Kelompok Jemaah Anshorut Tauhid (JAT) Kab. 

Dompu.  
 Kelompok ini diperkirakan mempunyai jumlah 

anggota/pengikut sekitar 100 s.d 150 orang, dalam setiap 

pertemuan/ceramah kerapkali melakukan kegiatannya di 

Masjid Annur  yang sekarang namanya berubah menjadi 

Masjid Umar Bin Khotob Desa O’o Kec/Kab. Dompu. 
(4)) Kelompok Jemaah Anshorut Syariah (JAS) yang 

berpusat di Kota Bima.  

kelompok…. 
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 Kelompok JAS tersebut diatas merupakan pecahan dari 

kelompok JAT, rutin melakukan   pertemuan  di   Masjid   

Khusnul Khotimah Kel. Melayu Kec. Asakota Kota Bima, 

dan Masjid tersebut berdekatan dengan Maktab 

(Sekretariat) JAS. 

(5)) Kelompok Tauhid Wal Jihad ( TWJ ), yang belum 

memiliki sekretariat, namun pusat kegiatan dari kelompok 

TWJ Bima yaitu di Kel Penatoi kec Mpunda Kota Bima, 

dengan nama ”Ponpes AT-TAUBAH” yang kini dijadikan 

sebagai tempat kegiatan para anggota/pengikut TWJ. 

Pondok pesantren tersebut  didirikan  di atas tanah milik 

Ustadz  

 LAHMUDIN Jumlah santri yang mengikuti proses belajar 

di Ponpes tersebut sebanyak 110 santri; 

(6)) Kelompok ISIS di wilayah Kota Bima tidak memiliki 

Sekretariat, kemunculan kelompok tersebut hanya pada 

saat sedang hangat-hangatnya kelompok ISIS menjadi 

perbincangan publik. Saat ini kelompok tersebut 

keberadaannya tidak terlalu menonjol. Seperti kegiatan 
pada saat dilaksanakannya Deklarasi ISIS Kota Bima oleh 

Ustd. Abu SILMI dan Ustd. MUJAHIDUL HAQ di Mesjid 

Istiqamah Kel penatoi kec Mpunda Kota Bima; 

(7)) Data DPO kelompok pelaku terorisme yang berasal dari 

wilayah NTB yaitu: FARIS asal Bima Kota, 

FUAD/JAFAR/CAN asal Penatoi Bima Kota. 

BUSRAN/ATIF asal Ambalawi Bima Kota; 

(8)) Beberapa kasus-kasus terorisme/peledakan bom, 

penangkapan terhadap para pelaku teroris, adanya 

masyarakat asal NTB yang terlibat   sebagai   pelaku   

teroris   serta keberadaan beberapa ponpes yang diduga 

telah disusupi oleh kelompok-kelompok Islam garis keras / 

kelompok terorisme yang selama ini terjadi di wilayah 

NTB, mengindikasikan bahwa NTB sangat potensial 

dijadikan sebagai sasaran aksi terorisme dan tempat 

Persembunyian….. 
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 persembunyian/ pelarian oleh para pelaku kelompok 

terorisme.  

 

 (c) Wilayah NTB dikenal sebagai salah satu wilayah pengirim 

Tenaga Kerja Indonesia terbesar keluar negeri setelah Jawa 

Timur, banyak masyarakat NTB yang bekerja keluar negeri 

seperti Malaysia, Singapura, Hongkong dll sebagai TKI, kondisi 

ini telah dimanfaatkan oleh kelompok jaringan jasa tenaga kerja 

ilegal untuk merekrut dan memberangkatkan masyarakat NTB 

menjadi TKI Ilegal sehingga banyak kasus-kasus pemulangan 

TKI Ilegal asal NTB yang terjadi sepanjang tahun 2009-2014 

bahkan terjadinya kasus-kasus penganiayaan dan 

pembunuhan terhadap TKI asal NTB khususnya berasal dari 

para TKI Ilegal.  

 
2. Ancaman 

a. Aspek Geografi 

(a) Wilayah NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 

sejumlah pulau-pulau kecil terdiri dari dataran rendah dan dataran 

tinggi serta terdapat 2 (dua) gunung berapi/vulkanik yaitu Gunung 

Rinjani dan Gunung Tambora; 

(b) Di wilayah NTB terdapat sejumlah pulau kecil yang tidak berpenghuni 

serta belum mendapatkan pengawasan dan pengamanan maksimal; 

(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 NTB terdapat banyak pantai terbuka yang bisa disinggahi 

kapal kecil maupun besar; 

(e) Wilayah NTB sebelah timur dibatasi oleh Selat Sape, sebelah barat 

dibatasi Selat Lombok, sebelah selatan dibatasi oleh Samudera 

Indonesia dan sebelah utara dibatasi oleh Samudera Hindia; 

(f ) Setiap tahun lahan pertanian yang subur semakin berkurang sebagai 

akibat tingginya laju pertumbuhan pembangunan fisik / infrastruktur di 

berbagai sektor. 

b. Aspek….. 



Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2016  28 
 

b. Aspek kondisi Demografi 
 

(a) Menurut data tahun 2013 penduduk NTB berjumlah 4.630.302 jiwa, 

dimana ¾ dari penduduk tersebut berdomisili di Pulau Lombok dan 

Index Pembangunan Manusia (IPM) menempati ranking ke 32 dari 34 

Prop. Seluruh Indonesia; 

 (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) Angka kemiskinan mencapai 19,67 % dari total penduduk Prov. NTB; 

(d) Penyebaran penduduk tidak merata yang sebagian besar terpusat di 

Pulau Lombok sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian NTB; 

(e) Penduduk NTB memiliki keberagaman etnis, suku dan agama dengan 

adat istiadat dan budaya yang berbeda.  

 

c. Sumber Daya Alam 

(a) Sumber Daya Alam yang terdapat di wilayah NTB diantaranya emas, 

tembaga, pasir besi, batu apung, hasil hutan, hasil laut serta obyek-

obyek wisata pantai/bahari, wisata gunung dan sejumlah tempat 

wisata yang menarik lainnya; 

(b) Ditemukannya sejumlah lokasi yang memiliki kandungan emas di 

Pulau Lombok dan di Pulau Sumbawa yang belum dikelola secara 

resmi seperti bukit Sekotong Lobar, bukit Prabu Loteng, bukit Labaong 

Sumbawa dll. 

 

d. Ideologi 

Sejalan dengan perkembangan kehidupan demokrasi, timbul upaya dan 

keinginan dari kelompok masyarakat tertentu mengubah Pancasila dengan 

Idiologi yang berorientasi pada faham agama, faham liberal dan 

sosialis/komunis. 

 

e. Politik 

(a) Di era reformasi saat ini telah tercipta iklim keterbukaan, kesadaran 

politik masyarakat semakin meningkat serta masyarakat semakin kritis 

 terhadap….. 
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terhadap berbagai kebijakan pemerintah terutama kebijakan-kebijakan 

yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat; 

(b) Sejak reformasi bergulir eforia masyarakat meminta pemekaran 

wilayah bermunculan termasuk di wilayah NTB, elit-elit politik yang 

berasal dari Pulau Sumbawa menginginkan terbentuknya Prov. Pulau 

Sumbawa dan memisahkan diri dari Prov. NTB. Demikian pula di Kab. 

Lotim dan Kab. Bima juga menginginkan pemekaran wilayah 

Kabupaten baru dengan menggunakan berbagai alasan masing-

masing; 

(c) Sengketa tapal batas antara wilayah Kabupaten masih menjadi 

polemik yang berkepanjangan dan belum ada penyelesaian tuntas 

masing-masing mengklaim sebagai wilayahnya. Kabupaten yang 

terlibat sengketa tapal batas antara lain: Kab. Sumbawa dengan Kab. 

Sumbawa Barat dan Kab. Bima dengan Kab. Dompu; 

(d) Terjadinya konflik internal Parpol akibat persaingan dan perpecahan 

pengurus Parpol pusat yang berdampak di daerah. 

 

f. Ekonomi 

(a) Adanya sejumlah lokasi di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa 

yang memiliki kandungan logam mulia (emas) seperti di Bukit 

Sekotong Lombok Barat, Bukit Prabu Lombok Tengah serta Bukit 

Labaong dan Lape Sumbawa. Sebagian besar usaha penambangan 

emas tradisional di Pulau Sumbawa maupun di Lombok tidak 

mengolah limbah yang dihasilkan secara baik, hanya dibuang secara 

bebas; 

(b) Perkembangan harga BBM dalam negeri sangat tergantung pada 

fluktuasi perkembangan perekonomian global, ada kecenderungan 

harga minyak mentah dunia menunjukkan kenaikan; 

(c) Harga kebutuhan pokok masyarakat pada tahun 2016, 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.   

g.  Sosial budaya…. 
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g. Sosial Budaya 

 

(a) Penduduk NTB yang heterogen terdiri dari beberapa suku diantaranya 

suku Sasak/Lombok, 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, etnis 

Tionghoa yang memeluk agama Konghucu, Budha dan Kristen serta 

suku Timor/Flores memeluk agama Kristen; 

(b) Wilayah NTB merupakan daerah tujuan wisata di Indonesia. Dalam 

perkembangan sektor wisata semakin meningkat seiring semakin 

gencarnya dilakukannya promosi oleh Pemda/ Prov/Kab/Kota dan 

para pelaku bisnis pariwisata, dibangunnya berbagai sarana 

prasarana penunjang dan kebijakan pemerintah di sektor pariwisata; 

(c) Keberadaan warga Jamaah Ahmadiyah yang ditampung di Asrama 

Transito Mataram dan eks RSU Praya Lombok Tengah belum ada 

penyelesaian secara tuntas dan mendapat penolakan dari masyarakat 

NTB yang umumnya beragama Islam karena ajaran dan keyakinan 

Jamaah Ahmadiyah bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya;  

(d) Permasalahan bidang pendidikan yang sering muncul terkait dengan 

honorer guru dan dana BOS yang masih menjadi isu/tuntutan 

kedepan; 

(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 ) Adanya kelompok-kelompok keyakinan dalam internal suatu agama 

seperti di dalam agama Islam terdapat kelompok Salafiah, Wahabiah, 

Ahmadiyah, dll. Kelompok tersebut mempunyai perbedaan yang tidak 

prinsip dengan kelompok Ahlussunnah Waljamaa’ah yang diyakini 

oleh masyarakat Islam pada umumnya di wilayah NTB; 

(g)  Pemanasan global melanda dunia tidak terkecuali NTB 

mengakibatkan terjadinya perubahan musim/cuaca yang sulit 

dipredikasi; 

(h) Dari….. 
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(h) Dari tahun ke tahun angkatan kerja mengalami peningkatan, lapangan 

kerja yang tersedia terbatas dan tidak mampu menampung lonjakan 

angkatan kerja.  

h. Keamanan 

(a) Kasus kriminalitas yang jumlahnya tergolong masih tinggi, cenderung 

meningkat dari tahun ke tahun, antara lain: 

- Curat, Curas, Cubis, dan Curanmor; 

- Penggelapan dan Penipuan; 

- Penganiayaan Ringan, Penganiayaan Biasa dan Penganiayaan 

Berat; 

- Perjudian; 

- Perbuatan Cabul/Pemerkosaan; 

- Penghinaan; 

- Laka Lantas mengakibatkan korban mengalami luka-luka maupun 

meninggal dunia; 

- Penyalahgunaan Narkoba. 

(b) NTB termasuk daerah yang rawan dan sering terjadi perkelahian antar 

kampung yang melibatkan massa dan tidak jarang mengakibatkan 

korban jiwa serta luka-luka, kadang kala dipicu oleh masalah sepele; 

(c) NTB merupakan daerah yang mempunyai kecenderungan dijadikan 

sebagai tempat perekrutan, pelatihan, tempat persem-bunyian atau 

sebagai sasaran terror, indikasinya tumbuh dan berkembangnya 

kelompokkelompom radikal serta terjdinya beberapa kasi teror 

terhadap masyarakat dan aparat keamanan, disamping banyak para 

pelaku terorisme berasal dari wilayah NTB seperti dari Kab. Dompu, 

Kab. Bima dan Kota Bima; 

(d) Masyarakat mudah main hakim sendiri terhadap para pelaku 

kejahatan yang berhasil ditangkap meskipun kadangkala pelaku 

sudah ditahan/diamankan oleh pihak Polri. 

 

3. Identifikasi Masalah 
Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 

menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polda NTB, 

antara lain : 

a. Masih….. 
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a. Masih adanya kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap 

kekayaan Negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi yang terjadi di 

wilayah hukum Polda NTB; 

b.    Masih rendahnya kesadaran masyarakat NTB tentang masalah pentingnya 

keamanan dan penegakkan hukum; 

c. Masih rendahnya personel Polri yang membantu kinerja Personel Intelejen 

melalui pemberian informasi awal sehingga masih adanya berbagai 

permasalahan yang timbul secara mendadak dan pimpinan tidak 

mendapatkan bahan masukan yang cukup dalam pengambilan kebijakan; 

d. Masih kurangnya Personel Intelejen di Polda, Polres dan Polsek dan masih 

dijumpainya polsek yang tidak memiliki anggota Intelejen dan merangkap 

tugas sehingga menyulitkan menyajikan informasi secara cepat, tepat dan 

akurat; 

e.  Perilaku masyarakat yang kurang mendukung terhadap penegakan hukum 

di wilayah NTB; 

f. Masih terbatasnya sarana prasarana terutama kendaraan R2 dan R4 serta   

alat  komunikasi (Alkom) di tingkat Polres dan terutama Polsek; 

g.   Prosentase laju tingkat perkembangan penduduk masih dirasakan sangat 

cepat dibandingkan dengan tingkat kecepatan laju perkembangan dan 

pertumbuhan ekonomi, akibatnya membawa dampak Keamanan; 

h.    Meskipun secara umum situasi Kamtibmas di wilayah NTB cukup kondusif 

namun masih ada gangguan Kamtibmas terutama yang menonjol adalah 

perkelahian  antar kelompok/kampung; 

i. kuantitas pemerataan dan terjangkaunya pelayanan Polri yang relatif belum 

optimal;  

j.   Pengembangan    kekuatan    di     Pulau-pulau    kecil      terluar yang    

berpenghuni sebagian besar belum terdapat Pos Polisi; 

k. Tingginya indikator kriminalitas dengan kemampuan penyelesaian relatif  

rendah; 

l. Masih kecilnya jumlah anggota yang telah memiliki kualifikasi kejuruan    

(Dik Spesialisas) Intelijen; 

m.  Masih  banyaknya  personil  Intelijen  yang  belum menguasai teknologi   

Informasi dan komputer/Internet;  dan 

n. Pada….. 
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n. Pada tahun 2016 adanya transisi Pemilu Kada 6 (enam) Kabupaten/Kota 

yang berdampak timbulnya kerawanan kamtibmas. 
 

Disamping permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam 

menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Hukum Polda NTB, 

ada beberapa permasalahan / kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran 

oleh Direktorat Intelkam Polda NTB pada tahun 2016 diantaranya : 

1) Jumlah personil Dit Intelkam masih kurang dari DSP sehingga 

pelaksanaan tugad Direktorat Intelkam dan  pelayanan belum 

sepenuhnya optimal. 

2) Belum meratanya kekuatan dan kemampuan personil Dit Intelkam  

sehingga dalam pelaksanaan tugas dijumpai berbagai permasalahan 

terkait kemampuan yang mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas. 

3) Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Direktorat Intelkam 

dan belum tercukupinya kebutuhan biaya pemeliharaan sarpras 

sehingga sarpras yang dimiliki tidak dapat dipergunakan dalam waktu 

yang relatif lama. 

4) Masih rendahnya kemampuan anggota dalam penguasaan bahasa 

asing, teknologi berbasis komputer, teknologi dan bio kimia di bidang 

kriminalitas modern, pengetahuan di bidang kejahatan ekonomi, 

perdagangan, moneter/perdagangan, bisnis dan lingkungan hidup yang 

makin dituntut menghadapi perubahan pola kejahatan nasional. 

5) Masih  adanya anggota yang berprilaku tercela dan melakukan tindak 

pidana sehingga akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat. 

 

Dalam rangka mencapai sasaran strategis, Direktorat Intelkam Polda NTB juga 

melaksanakan Program Reformasi Birokrasi Polri dengan sasaran terwujudnya 

pemerintahan yang bersih bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya 

kualitas pelayanan publik  dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

Polri sehingga dalam pencapaian Renstra Dit Intelkam Polda NTB Tahun 2015-

2019, dengan mengedepankan delapan area perubahan diantaranya adalah 

organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, SDM aparatur, 

pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, perubahan mind set dan culture 

set aparatur sehingga adanya program Reformasi Birokrasi Polri dapat 

mengawal tugas dan fungsi Direktorat Intelkam Polda NTB. 

Pada….. 
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Pada dasarnya laporan kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja 

Polda NTB selama T.A. 2016, Capaian kinerja (performance result) 2016 

sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja tahunan organisasi Direktorat Intelkam 

Polda NTB,  Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk menjamin adanya 

peningkatan dalam pelayanan public dan akuntabilitas dengan melakukan 

klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk 

memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Analisa atas capaian 

kinerja terhadap rencana kerja ini menganalisis program/kegiatan yang 

menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, maka 

sistimatika penyajian laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Intelkam Polda 

NTB  T.A. 2016 adalah sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Umum 

B. Potensi dan permasalahan 

 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 

A. Rencana strategi Polda NTB 

B. Sasaran strategis 

C. Perjanjian kinerja 

 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

A. Capaian Kinerja Otganisasi 

B. Realisasi Anggaran 

 

BAB IV PENUTUP 

Lampiran-lampiran 

1. Perjanjian kinerja 

2. Pengukuran Kinerja (PK) 

3. Struktur Organisasi 
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BAB IV 

P E N U T U P 
 
 
A. Kesimpulan  

 
 Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan rencana kerja Dit Intelkam pada bidang 

pembinaan dan operasional pada umumnya sudah berjalan sesuai program, 
namun masih belum optimal karena kendala / permasalahan terutama dari aspek 
sumber daya manusia, alat peralatan dan anggaran. Pelaksanaan tugas masing – 
masing Subdit pada tahun 2016 telah melampaui target dari yang ditetapkan. 
Intelijen sebagai mata pimpinan dituntut senantiasa memberikan masukan 
perkembangan situasi yang terjadi baik penyebab gangguan maupun pengaruh 
terhadap situasi kamtibmas secara keseluruhan. Adapun pelaksanaan tugas rutin 
Dit Intelkam Polda NTB untuk TA. 2016 berjalan lancar. Dimana untuk anggaran 
kegiatan operasional Dit Intelkam Polda NTB terealisasi mencapai 100 %, namun 
pertanggungjawaban dalam bentuk produk yang dihasilkan dalam melaksanakan 
tugas persentasenya melampui dari target yang ditetapkan, demikian terhadap 
pelaksanaan tugas Intelijen yang didukung oleh operasi – operasi lain telah 
menghasilkan laporan penugasan yang melampaui target sebagaimana yang 
ditetapkan dalam perencanaan. 

 
 
B. Saran dan Tindak Lanjut 

 
Memperhatikan berbagai hal berkaitan dengan pelaksanaan, hasil dan 
permaslahan yang dihadapi pada pelaksanaan tugas pokok Dit Intelkam Polda 
NTB dalam tahun 2016, maka Dit Intelkam Polda NTB melakukan beberapa tindak 
lanjut antara lain : 

 
a. Perlunya dukungan alat khusus dalam mendukung tugas terutama pada 

sasaran yang tidak dapat disentuh secara langsung karena kerahasian 
maupun berhubungan dengan keamanan dan petugas; 

 
b. Dit Intelkam Polda NTB selaku pembina fungsi Intelijen kesulitan untuk 

meningkatkan kemampuan intelijen jajaran Polda NTB yang dipengaruhi 
karena kurangnya anggaran perjalanan dinas pada Dit Intelkam untuk turun 
melakukan pelatihan maupun supervisi ke jajaran Polres; 

 
c. Perlunya dukungan anggaran yang memadai pada kegiatan pembinaan dan 

pembentukan jaringan yang nantinya diharapkan dapat mendukung Direktorat 
Intelkam terkait informasi yang berkaitan dengan bidang masing – masing 
Subdit; 

 
d. Meningkatkan kualitas pelayanan Polri kepada masyarakat dengan 

peningkatan pelayanan prima seperti SKCK, Orang asing dan senpi yang 
relatif memadai berdasarkan pendekatan fungsi yang ada di Direktorat 
Intelijen; 
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e. Adanya komitmen pimpinan manajemen terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat/pelayanan publik, maka dengan komitmen 
tersebut bahwa pelanggan/yang membutuhkan pelayanan adalah raja, 
sebagai Raja memiliki kuasa dan bisa melakukan apa saja, sehingga dalam 
berhadapan dengan konsumen / pelanggan bahwa pelanggan sebagai 
pengguna produk jasa, pelanggan akan meluangkan waktu, tenaga dan 
menggeluarkan biaya untuk mendapatkan produk/jasa, maka dalam 
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat telah disusun SOP berkait 
dengan pelayanan masyarakat,disamping secara bertahap dalam 
pelaksanaan pelayanan mengacu pada peraturan yang mengatur pelayanan 
publik dengan menerapkan : dibuatkannya informasi elektronik dan banner 
informasi pelayanan, tarif biaya pelayanan, kotak saran dan setiap 
konsumen/pelanggan diberikan formulir untuk diisi oleh penerima 
pelayanan/konsumen, guna mengetahui kelemahan pelayanan untuk 
dilakukan perbaikan. 

 
Demkianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dit Intelkam Polda NTB T.A 2016 ini 

dibuat, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan 
merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi serta peran Polri. sangat disadari bahwa laporan ini belum sempurna menyajikan 
prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan, namun demikian 
setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat 
memperoleh gambaran tentang hasil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta peran 
yang telah dilakukan oleh Ditintelkam Polda Nusa Tenggara Barat tahun anggaran 
2015, pada tahun anggaran mendatang Dit Intelkam Polda Nusa Tenggara Barat akan 
berupaya untuk menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan 
akuntabilitas yang kita inginkan bersama. 
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