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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1  Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi 

 Kabupaten kuantan singingi adalah salah satu kabupaten di provinsi riau, 

Indonesia, dengan ibukota taluk kuantan. Kabupaten kuantan singingi secara 

geografis, geoekonomi, geopolitik terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan 

berada pada bagian selatan provinsi riau. Kabupaten kuantan singing merupakan 

pemekaran dari kabupaten Indragiri hulu yang dibentuk berdasarkan uu no. 53 

tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten pelalawan, rokan hilir, rokan hulu, 

siak, natuna, karimun, kuantan singingi dan batam. 

Gambar 4.1 Peta Kabupaten Kuantan Singingi 

Koordinat: 0°00 LU - 1°00 LS dan 101°02´ BT - 101°55 BT 
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4.1.1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 

 Kabupaten kuantan singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau 

sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau dimana dalam kehidupan 

sehari-hari, masyarakat kuantan singingi menggunakan adat istiadat serta bahasa 

minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999telah 

melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui undang-undang nomor 53 

tahun 1999, kabupaten Indragiri hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian 

yaitu kabupaten Indragiri hulu dengan ibu kotanya rengat dan kabupaten kuantan 

singingi dengan ibu kotanya taluk kuantan. Pada saat ini kabupaten kuantan 

singingi telah menjadi sebuah kabupaten definitif yang mempunyai 15 kecamatan 

yakni kecamatan pucuk rantau, kecamatan hulu kuantan, kecamatan kuantan 

mudik, kecamatan gunung toar, kecamatan kuantan tengah, kecamatan sentajo 

raya, kecamatan benai, kecamatan pangean, kecamatan logas tanah darat, 

kecamatan kuantan hilir, kecamatan kuantan hilir seberang, kecamatan inuman, 

kecamatan  cerenti, kecamatan singingi dan kecamatan singingi hilir. 

 

4.1.2 Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi 

Secara astronomis kabupaten kuantan singingi terletak dibagian selatan 

provinsi riau, dengan posisi 0°00 lintang utara sampai 1°00 lintang selatan dan 

antara 101°02 sampai 101°55 bujur timur. Luas wilayah kabupaten kuantan 

singingi adalah ± 7.656 km² (763,603 Ha) atau 7,81% dari total luar provinsi riau 

dengan jarak dari laut berkisar ± 120 Km dengan ketinggian berkisar 25-30° dari 

permukaan laut yang berbatasan lansung dengan : 
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a) Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Kampar dan pelalawan 

b) Sebelah barat berbatasan dengan provinsi sumatera barat 

c) Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten indragiri hulu 

d) Sebelah selatan berbatasan dengan provinsi jambi. 

Berikut rincian luas wilayah kabupaten kuantan singingi berdasarkan kecamatan 

dilihat dari tabel dibawah ini : 

Tabel 4.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan Di Kabupaten Kuantan 

Singingi 

 

No Nama Kecamatan Luas (Km²) Ha Persentase 

1 Pucuk Rantau 821.64 82.164 10,73 

2 Hulu Kuantan 384.40 38.440 5,02 

3 Kuantan Mudik 564.28 56.428 7,37 

4 Gunung Toar 165.25 16.525 2,16 

5 Kuantan Tengah 270.74 27.074 3,54 

6 Sentajo Raya 145.7 14.570 1,9 

7 Benai 124.66 12.466 1,63 

8 Pangean 145.32 14.532 1,90 

9 Logas Tanah Darat 380.34 38.034 4,97 

10 Kuantan Hilir 148.77 14.877 1,94 

11 Kuantan Hilir Seberang 114.29 11.429 1,49 

12 Inuman 450.01 45.001 5,88 

13 Cerenti 456.00 45.600 5,96 

14 Singingi 1.953,66 195.366 25,52 

15 Singingi Hilir 1.530,97 153.097 20,00 

Jumlah 7.656,03 765.603 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa luas wilayah administrasi 

kecamatan di kabupaten kuantan singingi yaitu mencapai 7.656,03 Km². secara 

administratif kabupaten kuantan singingi terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan 

dan 218 desa. Dimana berdasarkan data tersebut kecamatan yang paling luas 

adalah kecamatan singingi dengan luas 1.953,66 km² sedangkan kecamatan yang 
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paling sempit wilayahnya adalah kecamatan kuantan hilir seberang dengan luas 

wilayah 114.29 km². 

 Kabupaten kuantan singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum berkisar antara 32,6°C – 36,°C dan suhu maksimum berkisar 

antara 19,2°C – 22,°C. Sedangkan curah hujan berkisar antara 44,49-433,19 mm 

pertahun dengan keadaan musim hujan berkisar pada bulan September s/d februari 

dan musim kemarau berkisar pada bulan maret s/d agustus. Diantara unsur iklim 

yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman pangan dan holtikultura 

adalah curah hujan. Menurut klasifikasi koppen, tiap iklim kabupaten kuantan 

singingi adalah tife AFA (trika basah) yaitu curah hujan bulanan diatas 60 mm 

atau hujan tahunan 1,500 mm dimana dengan iklim ini menjadikan kabupaten 

kuantan singingi daerah yang subur untuk bidang pertanian dan perkebunan. 

 

4.1.3 Topografi Kabupaten Kuantan Singingi 

Secara topografi, kabupaten kuantan singingi merupakan daerah 

perbukitan yang memiliki ketinggian alevasi bervariasi, dimana alevasi tertinggin 

mencapai 804 meter diatas permukaan laut dan dengan kemiringan lereng sangat 

bervariasi. Umumnya daerah ini merupakan daerah perbukitan, sebagian lagi 

daerah pergunungan dan dataran sungai. Sungai-sungai utama di kabupaten 

kuantan singingi adalah sungai kuantan/Indragiri, sungai teso dan sungai singing. 

Struktur tanah pada umumnya terdiri atas jenis tanah orgonosol dan humus yang 

merupakan rawa-rawa bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kabupaten 
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kuantan singingi dibelah oleh sungai kuantan/Indragiri yang mengalir dari barat 

ke timur. 

 

4.1.4 Demografi Kabupaten Kuantan Singingi 

4.1.4.1 Kondisi Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi 

 Masalah penduduk di kabupaten kuantan singingi sama halnya dengan 

daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan 

jumlah penduduk tidak terkendali akan sulit tercapai, program kependudukan 

yang meliputi pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kelahiran bayi dan 

anak, perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang 

serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus 

ditingkatkan.  

 jumlah penduduk kabupaten kuantan singingi  pada tahun 2014 sebanyak 

310.619 jiwa. Yang terdiri dari 159.480 laki-laki dan 151.139 perempuan. Dengan 

laju sex ratio sebesar 107. Dengan luas wilayah 7.656,03 km². rata-rata kepadatan 

penduduk setiap 1 km² sebanyak 40 jiwa yang bisa dilihat dari tabel berikut ini: 
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Tabel 4.2 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kuantan Singingi 

 

No Nama Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Pucuk Rantau  5895 5040 10935 

2 Hulu Kuantan  4386 4191 8577 

3 Kuantan Mudik 11549 11329 22878 

4 Gunung Toar 6807 6699 13496 

5 Kuantan Tengah 23981 22971 46722 

6 Sentajo Raya 14293 13595 27888 

7 Benai  7900 7922 15822 

8 Pangean  9085 9163 18248 

9 Logas Tanah Darat  10535 9620 20155 

10 Kuantan Hilir  7414 7325 14739 

11 Kuantan Hilir Seberang  6502 6428 12930 

12 Inuman  7680 7623 15303 

13 Cerenti  7612 7336 14948 

14 Singingi 16284 14524 30722 

15 Singingi Hilir  19593 17563 37156 

Jumlah 159,480 151,139 310,619 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa secara umum konsentrasi penduduk 

relatif tinggi pada daerah yang berada pada perlintasan jalan nasional. Sedangkan 

kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi terletak pada 

kecamatan kuantan tengah dengan jumlah penduduk mencapai 46.722 jiwa dan 

kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduknya yang terkecil adalah 

kecamatan hulu kuantan dengan jumlah penduduk berkisar 8.577 jiwa. 

 

4.1.4.2 Kondisi Perekonomian Kabupaten Kuantan  Singingi 

Sektor pertanian masih masih memegang peranan penting sebagai sumber 

pendapatan bagi masyarakat kabupaten kuantan singingi. Lahan untuk padi seluas 

10.237 Ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312,16 ton. Pada sektor 

perkebunan, kabupaten kuantan singingi juga memproduksi komoditas seperti 
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jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, papaya, pisang, cabai, timun, 

terong, kol dan tomat. Begitu juga dengan komoditas lain seperti karet, kelapa, 

minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya. 

 Dalam sektor peternakan, beberapa macam hewan ternak dipelihara antara 

lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam 200.061 ekor dan itik 27.422 

ekor. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan antara lain produksi hutan 

terbatas 316.700 Ha, hutan konversi 450.00 Ha, hutan lindung 28.000 Ha dan 

hutan margasatwa 136.000 Ha. Selain itu kabupaten kuantan singingi juga 

memiliki potensi besar di sektor pertambangan dan energi, yaitu emas,batu 

gamping, suntan, batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu, mangan dan kaolin. Pada 

bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industry minyak sawit, 

industri lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan 

tradisional, dan industri rumah tangga. Terakhir ada juga beberapa bidang 

potensial untuk investasi di antaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, 

agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan 

sungai. 

Berikut adalah tabel mata pencaharian penduduk kabupaten kuantan singingi: 
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Tabel 4.3 Mayoritas Mata Pencaharian Penduduk Kabupaten Kuantan 

Singingi  

 

No Jenis Usaha Persentase 

1 Pertanian  61,95 

2 Pertambangan  2,77 

3 Industri 1,74 

4 Listrik, Gas Dan Air 0,10 

5 Kontruksi  2,15 

6 Perdagangan  13,85 

7 Hotel  0,92 

8 Transportasi/Komunikasi  1,64 

9 Keuangan  0,41 

10 Jasa  13,74 

11 Lainnya  0,72 

Jumlah 100,00 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017 

 

4.1.5  Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Kuantan Singingi 

4.1.5.1 Tingkat Pendidikan  

Tingkat pendidikan masyarakat di kabupaten kuantan singingi pada 

umumnya masih tergolong rendah. Baik buruknya tingkat pendidikan masyarakat 

untuk memperoleh jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Berikut adalah jumlah 

sarana pendidikan yang ada di kabupaten kuantan singingi yang tersebar di 

seluruh kecamatan yang ada yang di rincikan sebagai berikut : 
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Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kuantan Singingi  

No Kecamatan TK SD SMP SMA/SMK Universitas 

1 Pucuk Rantau   7 5 1  

2 Hulu Kuantan  4 9 2 1  

3 Kuantan Mudik  13 21 6 2  

4 Gunung Toar  8 12 4 1  

5 Kuantan Tengah  27 30 7 6 1 

6 Sentajo Raya   22 7 2  

7 Benai  22 18 4 2  

8 Pangean  16 19 5 2  

9 Logas Tanah Darat 12 17 4 3  

10 Kuantan Hilir  15 12 4 1  

11 Kuantan Hilir Seberang   10 2 1  

12 Inuman  10 16 6 1  

13 Cerenti  9 12 3 2  

14 Singingi 19 18 5 2  

15 Singing Hilir  19 21 6 4  

 Jumlah 162 242 70 31 1 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2017 

 

4.1.5.2 Keagamaan  

 Di kabupaten kuantan singingi kehidupan antar umat beragama berjalan 

dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut 

masyarakat kabupaten kuantan singingi yaitu agama islam, Kristen protestan, 

Kristen khatolik, hindu dan budha, dimana dari mayoritas penduduk kabupaten 

kuantan singingi 99,27 % beragama islam dengan jumlah rumah ibadah sebanyak 

198 mesjid dan 5 gereja. 

 

4.1.6 Kondisi Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi 

 Pembentukan pemerintah kabupaten kuantan singingi dikukuhkan dengan 

undang-undang nomor 53 tahun 1999 dimana kabupaten Indragiri hulu secara 
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resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu kabupaten Indragiri hulu dengan ibu 

kotanya rengat dan kabupaten kuantan singingi dengan ibu kotanya taluk kuantan. 

Pada saat kabupaten kuantan singingi menjadi sebuah kabupaten defenitif terdiri 

dari 6 kecamatan dengan 151 pemerintahan desa/kelurahan. Kecamatan tersebut 

adalah kecamatan kuantan tengah, kecamatan singingi, kecamatan kuantan mudik, 

kecamatan kuantan hilir, kecamatan cerenti dan kecamatan benai. Pada masa 

pemerintahan bupati DRS asrul ja’afar periode 2001-2006 berdasarkan surat 

keputusan menteri dalam negeri nomor 131.24-316 pada tanggal 20 agustus 2001 

kabupaten kuantan singingi yang semula memiliki 6 kecamatan dimekarkan 

menjadi 12 kecamatan selang 11 tahun kemudian pada masa pemerintahan 

h.sukarmis melalui peraturan daerah nomor 24 tahun 2012 kabupaten kuantan 

singingi dimekarkan kembali dan resmi mimiliki 15 kecamatan. 

 Secara administratif kabupaten kuantan singingi dikepalai oleh seorang 

bupati/kepala daerah, dimana dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

sekretariat daerah, inspektorat dan 17 dinas serta 7 badan pelayanan masyarakat. 

Sekretaris daerah kabupaten kuantan singingi membawahi 3 asisten dan 11 bagian 

yaitu: 

a. Asisten I (Pemerintah Dan Kesejahteraan Rakyat) 

1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum 

2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat 

3. Bagian Administrasi Pertanahan 

4. Bagian Hubungan Masyarakat Dan Informasi Komunikasi 
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b. Asisten II (Perekonomian Dan Pembangunan) 

1. Bagian Administrasi Perekonomian 

2. Bagian Administrasi Pembangunan 

3. Bagian Administrasi Sumberdaya Alam 

 c. Asisten III (Administrasi Umum) 

1. Bagian Hukum Dan Ham 

2. Bagian Organisasi 

3. Bagian Keuangan 

4. Bagian Umum 

Badan perencanaan dan pembangunan kabupaten kuantan singingi 

disamping bertugas secara teknis, juga mengkoordinir dan mengintegrasikan 

usaha penyusunan rencana dan program kerja. Sedangkan inspektorat kabupaten 

kuantan singingi merupakan unsur pengawas dengan tugas pokok melakukan 

pengawasan umum atas jalannya roda pemerintahan daerah sesuai dengan rencana 

dan peraturan yang berlaku. 

 

4.2  Gambaran Umum Polres Kabupaten Kuantan Singingi 

4.2.1 Profil Polres Kuantan Singingi  

Polres kuantan singingi resmi berdiri pada tahun 2003 pemekaran dari 

polres Indragiri hulu, sejak berdiri tahun 2003 sampai dengan tahun 2008 polres 

kuansing berlokasi di jalan proklamasi kel. Sungai jering kec. Kuantan tengah 

kab. Kuantan singingi dengan status gedung pinjam pakai dari pemerintah daerah 

kabupaten kuantan singingi. Pada tahun 2008 bangunan mako polres kuantan 
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singingi didirikan dengan menggunakan DIPA polri, lokasi bangunan mako polres 

kuantan singingi terletak di jalan proklamasi KM 2 Teluk kuantan kec. Kuantan 

tengah kab. Kuantan singingi, dengan luas bangunan sebesar 1.500 M² dan luas 

tanah sebesar 5.000 M². 

 

4.2.2 Tugas Fokok dan Fungsi  Polres Kuantan Singingi  

4.2.2.1 Tugas-Tugas Satuan Kerja 

A. Bagian Operasional Polres Kuantan Singingi 

Bag Operasional Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan pelakasana 

staf pada polres yang bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam 

mendukung komando dan pengendalian terhadap pelaksanaan operasional polres 

termasuk penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional 

polres bersifat terpadu serta pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bagian Operasional melaksanakan: 

a) Membina data/informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas 

operasional, termasuk menerima dan menyalurkannya kepada satuan-

satuan dalam lingkungan polres dan kesatuan atasnya. 

b) Memantau secara terus-menerus tentang situasi keamanan ketertiban 

masyarakat dan wilayahnya. 

c) Mendukung pelaksanaan komando dan pengendalian operasional. 

d) Dalam situasi krisis berfungsi sebagai pusat pengendalian krisis. 

e) Sebagai badan staf operasional polres, menyenggarakan segala 

pekerjaan/kegiatan staf dalam bidang manajemen operasional khususnya 
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atas penyelenggaraan operasi-operasi khusus yang bersifat terpadu baik 

antar fungsi operasional maupun secara bersama melibatkan komponen 

lain dari kekuatan pertahanan keamanan Negara. 

f) Mengendalikan pelaksanaan pemberian pertolongan/perlindungan/bantuan 

kepolisian dan tindakan ditempat kejadian. 

 

B. Bagian Ren Polres Kuantan Singingi 

 Bagian Ren adalah unsur pelaksana yang bertugas menyusun rencana kerja 

(renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan 

mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan 

satuan kewilayahan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk teknis pembinaan fungsi Bagian Ren: 

a) Menyusun perencanaan jangka sedang dan jangka pendek polres antara 

lain rencana strategis (Renstra), rancangan renja dan renja. 

b) Menyusun rencana kebutuhan anggaran polres dalam bentuk rencana 

anggaran kementrian/lembaga (RKA-KL) daftar isian pelaksanaan 

anggaran (DIPA), penyusunan penetapan kinerja, kerangka acuan kerja 

(KAK) atau term of reference (TOR) dan  rincian anggaran biaya (RAB). 

c) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingkat polres dan 

d) Pemantauan penyusunan laporan realisasi anggaran (LRA) dan pembuatan 

laporan akuntabilitas kinerja satker dalam bentuk laporan akuntabilitas 
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kinerja instansi pemerintah (LAKIP) meliputi analisa target pencapaian 

kinerja, program dan anggaran. 

 

C. Bagian Sumda Polres Kuantan Singingi 

 Bagian Sumda Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada 

polres yang bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan administrasi personel 

sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan hukum dan 

penerapan hukum. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut dengan memperhatikan 

pengarahan kapolres dan petunjuk teknis pembinaan fungsi, Bagian Sumda 

menyelenggarakan fungsi: 

a). Pembinaan dan administrasi personil meliputi: 

1) Pembinaan karir personel polres antara lain usulan kenaikan pangkat 

(UKP), kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi pengangkatan dan 

pemberhentian dalam jabatan yang menjadi lingkup kewenangan 

polres. 

2) Perawatan personel antara lain pembinaan kesejahteraan rohani, 

mental, jasmani, moril dan materiil, mengusulkan tanda kehormatan. 

3) Pembinaan psikologi personel antara lain kesehatan jiwa dan 

pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api. 

4) Pelatihan fungsi, antara lain fungsi tehnis kepolisian, keterpaduan antar 

fungsi tehnis kepolisian dan fungsi pendukung. 
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5) Pelayanan kesehatan bagi anggota polri dan PNS polri beserta 

keluarganya. 

b). Pembinaan administrasi sarana dan prasarana (sarpras), antara lain: 

1) Menginventarisir, merawat dan menyalurkan perbekalan  umum, 

peralatan khusus, senjata api dan angkutan. 

2) Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik 

Negara (SIMAK BMN). 

3) Memelihara fasilitas jasa dan kontruksi, listrik, air dan telepon. 

c). Pelayanan bantuan penerapan hukum, antara lain: 

1) Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institusi dan personel 

polres beserta keluarga. 

2) Memberikan pendapat dan saran hukum. 

3) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel polres beserta 

keluarga dan masyarakat. 

4) Menganalisis sistem dan metode terkait dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di lingkungan polres, dan 

5) Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkaitan dengan 

penyusunan peraturan daerah. 

 

D. Siwas Polres Kuantan Singingi 

 Siwas Polres adalah unsur pembantu pimpinan dan staf pada polres yang 

bertugas monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil 

terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan 
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operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, 

pelaksanaan dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap 

penyimpangan yang ditemukan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Siwas: 

1) Monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidentil 

terhadap pelaksanaan kebijakan pimpinan polri di bidang pembinaan dan 

operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja. 

2) Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, pelaksanaan, dan 

pencapaian kinerja. 

3) Pengawasan dan monitoring terhadap sumber daya yang meliputi bidang 

personel, materiil, fasilitas dan jasa. 

4) Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan atas penyimpangan 

dan pelanggaran yang ditemukan. 

 

E. Sipropam Polres Kuantan Singingi  

 Sipropam adalah unsur pelaksana staf pada polres kuantan singingi yang 

bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengaman internal, 

pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota polri/PNS 

polri, melaksanakan sidang disiplin/kode etik profesi polri, serta rehabilitasi 

personel. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, sipropam: 
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1) Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan prilaku dan  

tindakan personel polri. 

2) Penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel 

polres. 

3) Pelaksanaan sidang disiplin/kode etik profesi polri serta pemuliaan 

profesi personel. 

4) Pengawasan dan penilaian terhadap personel polres yang sedang dan 

telah menjalankan hukuman disiplin/kode etik profesi polri. 

5) Penerbitan rehabilitasi personel polres yang telah melaksanakan 

hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin/kode 

etik profesi. 

 

F. Sikeu Polres Kuantan Singingi  

Sikeu adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang bertugas 

melaksanakan pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, 

pengendalian, pembukuan, akuntansi, dan verifikasi serta pelaporan pertanggung 

jawaban keuangan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Sikeu: 

1) Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, 

pembukuan, akuntansi dan verifikasi. 

2) Pembayaran gaji personel polri. 
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3) Penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SAI) serta pertanggung 

jawaban  keuangan. 

 

G. Sium Polres Kuantan Singingi 

 Sium adalah unsur pelaksana staf khusus polres yang bertugas 

melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan 

markas di lingkungan polres. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Sium: 

1) Pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan antara lain 

kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan polres. 

2) Pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, 

perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman dan urusan dalam di 

lingkungan polres. 

 

H. Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kuantan Singingi 

 SPKT polres kuantan singingi yang bertugas memberikan pelayanan 

kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan 

bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, SPKT: 

1) Pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara  lain dalam 

bentuk laporan polisi (LP), surat tanda terima laporan polisi (STTLP), 
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surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (SP2HP), surat 

keterangan tanda lapor kehilangan (SKTLK), surat keterangan catatan 

kepolisian (SKCK), surat keterangan lapor diri (SKLD), surat izin 

keramaian dan kegiatan masyarakat lainnya, surat izin mengemudi (SIM), 

surat tanda nomor kendaraan bermotor  (STNK). 

2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain 

tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), turjawali dan 

pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. 

3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain 

telepon, pesan singkat, faksmile dan jejaring sosial (internet). 

4) Pelayanan infornmasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan. 

5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan 

harian kepada kapolres melalui Kabag Ops. 

 

I. Satuan Intelkam Polres Kuantan Singingi 

 Satuan intelkam adalah unsur pelaksana yang menyelenggarakan fungsi 

intelijen dan pengamanan kepolisian (Intelpampol) diwilayah polres termasuk 

memberikan dukungan operasional terhadap pelaksanaan fungsi ditingkat polres 

juga bertugas menyelenggarakan dan membina. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Sat Intelkam: 
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1) Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keagamaan, antara lain 

persandian dan produk intelijen dilingkungan polres. 

2) Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early 

warning), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan 

personal pengemban fungsi intelijen. 

3) Pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau 

informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah daerah. 

4) Pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan 

strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan 

polres. 

5) Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis 

setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian piimpinan. 

6) Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain  

dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, 

pecan raya dan pertunjukan/permainan ketangkasan. 

7) Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk 

rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi 

panel, dialog interaktif, outward bound dan kegiatan politik. 

8) Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan 

peledak. 
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J. Satuan Reskrim Polres Kuantan Singingi  

Satuan reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan 

pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan 

laboratorium forensic lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan 

PPNS. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Reskrim: 

1) Pembinaan tehnis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, 

serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan. 

2) Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik 

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

3) Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum. 

4) Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektifitas 

pelaksanaan tugas satreskrim. 

5) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 

penyidik pada unit Reskrim Polsek dan Satreskrim Polres. 

6) Pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik di bidang operasional 

maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

7) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain 

tindak pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah 

hukum polres. 
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K. Satresnarkoba Polres Kuantan Singingi 

Satresnarkoba bertugas melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, 

penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba berikut prekursornya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam 

rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Satresnarkoba: 

1) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran 

gelap narkoba berikut prekursornya. 

2) Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi 

korban penyalahgunaan narkoba. 

3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak 

pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim polsek 

dan satresnarkoba polres. 

4) Penganalisisan kasus beserta penangananya, serta mengkaji efektifitas 

pelaksanaan tugas satresnarkoba. 

 

L. Satbinmas Polres Kuantan Singingi 

Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi 

kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), 

melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khusus (polsus) serta kegiatan 

kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan/tokoh masyarakat terhadap 
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hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Satbinmas: 

1) Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap 

hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2) Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, 

ketertiban dan perwujudan kerja sama polres masyarakat. 

3) Pembinaan dibidang ketertiban masyarakat terhadap komponen 

masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita dan anak. 

4) Pembinaan tehnis, pengkoordinasian dan pengawasan polsus serta satuan 

pengamanan (satpam). 

5) Pemberdayaan kegiatan polmas yangb meliputi pengembangan kemitraan 

dan kerja sama antara polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, 

instansi dan masyarakat. 

 

M. Satuan Sabhara Polres Kuantan Singingi 

Satuan Sabhara adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan 

pengamanan obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama ditempat 

kejadian perkara dan tindak pidana ringan serta pemberdayaan untuk pengamanan 

swakarsa. 
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Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi, Sat Sabhara: 

1) Menyelenggarakan fungsi sabhara, yang meliputi penjagaan, pengawalan, 

patroli, pengaturan dan tindakan pertama ditempat kejadian (TPTKP). 

2) Membantu penyelenggaraan operasi khusus kepolisian yang diperintahkan. 

 

N. Satuan Lalu Lintas Polres Kuantan Singingi 

 Satuan lalu lintas polres kuantan singingi adalah unsur pelaksana pada 

tingkat polres yang bertugas menyelenggarakan tugas tehnis dalam seluruh 

wilayah polres kuantan singingi. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan kapolres 

kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi Satuan Lalu Lintas: 

a) Menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas Meliputi: 

(1) Penegakan hukum lalu lintas. 

(2) Pendidikan masyarakat lalu lintas. 

(3) Rekayasa (Enginering). 

(4) Registrasi/identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor. 

b) Melaksanakan administrasi operasional termasuk pengumpulan, 

pengelolaan dan penyajian data/informasi yang berkenaan dengan aspek 

pembinaan maupun pelaksanaan fungsinya. 
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O. Sitipol Polres Kuantan Singingi 

Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan 

informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulanm dan 

pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi criminal dan pelayanan 

multimedia. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi Sitipol: 

1) Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan 

telekomunikasi. 

2) Penyelenggaraan system informasi kriminal, yang meliputi penyiapan dan 

penyajian data dan statistik kriminal. 

3) Penyelenggaraan koordinasi dalam penggunaan teknologi komunikasi dan 

informasi dengan satuan fungsi di lingkungan polres. 

 

P. Polsek dalam Jajaran Polres Kuantan Singingi 

Polsek dalam jajaran polres kuantan singingi berjumlah 10 polsek yang 

bertugas menyelenggarakan fungsi utama kepolisian sehari-hari dalam rangka 

mewujudkan kamtibmas dan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam 

wilayah hukum yang ditetapkan. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dengan memperhatikan pengarahan 

kapolres kuantan singingi dan petunjuk tehnis pembinaan fungsi yang 

bersangkutan dengan polsek: 
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1) Melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian 

secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ditangani. 

2) Melaksanakan kegiatan patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan 

pengawalan dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban. 

3) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan dan 

hukum yang berlaku. 

Pembinaan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendorong kesadaran 

dan ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan serta peran masyarakat dalam 

pengamanan swakarsa. 

Tabel 4. 5 Data Personel Polres Kuantan Singingi 

NO SATKER/SATFUNG 
REKAPITULASI 

AKBP KP AKP IP BA 111/11 PNS JUMLAH 

1 PIMPINAN 1 1     2 

2 BAG OPS  1 2 2 6  11 

3 BAG REN  1  1 2  4 

4 BAG SUMDA  1 1 2 10 1 15 

5 SAT INTELKAM   1 1 22  24 

6 SAT RESKRIM   1 5 36  42 

7 SAT RES NARKOBA   1 1 13  15 

8 SAT SABHARA   1 2 53  56 

9 SAT LANTAS   1 4 36  41 

10 SAT BINMAS   1 1 7 1 10 

11 SAT TAHTI    1 4  5 

12 SIPROPAM    1 12  13 

13 SIKEU     3  3 

14 SIWAS    1 3  4 

15 SIUM     7 1 8 

16 SITIPOL     4  4 

17 SPKT    2 8  10 

18 PA/BA POLRES     4  4 

  1 4 9 24 230 3 271 
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Tabel 4. 6 Data Personel Polsek Jajaran 

 POLSEK REKAPITULASI 

  

AKBP KP AKP IP BA 

111/11 

PNS JML 

1 POLSEK KUANTAN TENGAH  1 1 2 44  48 

2 POLSEK KUANTAN MUDIK   1 2 23 1 27 

 
-POLSUBSEKTOR GUNUNG 

TOAR 
    5  5 

3 POLSEK SINGINGI   1 1 25  27 

4 POLSEK CERENTI   1  16  17 

 -POLSUBSEKTOR INUMAN     4  4 

5 POLSEK SINGINGI HILIR   1 1 15  17 

6 POLSEK KUANTAN HILIR   1 3 25  29 

7 POLSEK PANGEAN   1  20  21 

8 
POLSEK LOGAS TANAH 

DARAT 
  1  19  20 

9 POLSEK HULU KUANTAN   1  18  19 

10 POLSEK BENAI    1 16  17 

        

 0 1 9 10 230 1 251 

        

JUMLAH 1 5 18 34 460 4 522 

 

Tabel 4. 7 Daftar Nama Kapolres Kuantan Singingi 

NO NAMA 
PANGKAT 

NRP 
LAMA JABATAN 

1 DRS. YAN FITRI HALIMANSYAH 
KOMPOL 

67010342 
2003 s/d 12-02-2004 

2 DRS. ZULKIFLI 
AKBP 

62070980 
12-02-2004 s/d 05-07-2005 

3 DRS. EDI SETIO BUDI SANTOSO 
AKBP 

65010563 
05-07-2005 s/d 03-02-2006 

4 SLAMET HERI BASUKI, SIK 
AKBP 

66100478 
03-02-2006 s/d 16-03-2008 

5 DRS. HENNY SULISTYA ARIANTA 
AKBP 

67010345 
16-03-2008 s/d 02-11-2009 

6 RUDI ABDI KASENDA 
AKBP 

67040577 
02-11-2009 s/d 09-2010 

7 RISTIAWAN BULKAINI, SH 
AKBP 

65090805 
09-2010 s/d 11-11-2011 

8 WENDRY PUBYANTORO, SH 
AKBP 

67010551 
11-11-2011 s/d 24-09-2013 

9 BAYUAJI IRAWAN, SH, SIK 
AKBP 

74100546 
24-09-2013 s/d 17-04-2015 

10 EDY SUMARDI PRIADINATA, SIK  
AKBP 

74050651 
17-04-2015 s/d 27-05-2016 

11 DASUKI HERLAMBANG, SIK, MH 
AKBP 

74120638 
27-05-2016 s/d Sekarang 
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Gambar 4. 2 Polres Kuantan Singingi 

 


