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I. Latar Belakang 

1. Kondisi Umum 

Tahun 2019 merupakan tahun Kelima pelaksanaan Renstra Polres 

2017–2019, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan arah kebijakan 

tahun 2018 dalam rangka  terwujudnya  pelayanan masyarakat yang 

prima dan kebulatan sinergi Polisional yang produktif sebagai pra kondisi 

daya saing bangsa dan keunggulan nasional. Tahun kedua Renstra ini 

merupakan momentum yang sangat menentukan dalam kelanjutan 

perencanaan di lingkungan Polri dalam mewujudkan dan mencapai 

Pelayanan Prima/pelayanan publik yang unggul (strive for exellence), 

termasuk Polres Tana Toraja untuk mewujudkan pelayanan prima kepada 

masyarakat guna meningkatkan kepercayaan masyarakat  dalam 

pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat.  

Upaya Polres Tana Toraja dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 

penegakan hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat 

guna mewujudkan keamanan telah menunjukan keberhasilan, ditandai 

dengan semakin kondusifnya situasi keamanan dan ketertiban 

masyarakat serta semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat 

terhadap Polri.  

Pada umumnya kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Tana 

Toraja sampai saat ini relatif kondusif, walaupun masih ada beberapa 

penanganan masalah keamanan yang belum sesuai harapan masyarakat 

seperti potensi konflik antar kelompok masyarakat dan anarkhisme   serta   

tindak   kekerasan  masih   dapat    terjadi    secara turbulensi   dengan   

tidak   mengenal  waktu   dan  tempat, demikian juga dengan masih 

terjadinya berbagai jenis kejahatan dan kriminal serta permasalahan 

lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tersebut 

di atas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan aspek 
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kehidupan bermasyarakat dan pengaruh lingkungan internal maupun 

eksternal yang secara integral berdampak pada pelaksanaan tugas-tugas 

kepolisian. 

a.     Aspek Kehidupan Masyarakat 

1) Ideologi 

a. Hingga saat ini diwilayah Polres Tana Toraja belum 

ditemukan adanya Ideologi selain Ideologi Pancasila 

namun tetap diwaspadai yang setiap saat dapat 

menimbulkan kerawanan khususnya pengaruh Agama 

yang dominan di daerah Sulsel yang dikaitkan dengan 

banyaknya ajaran-ajaran Agama yang muncul yang 

terkadang berlainan khususnya mengenai pandangan 

hidup dan cara melakukan ibadah yang hal tersebut 

sangat mudah mempengaruhi masyarakat; 

b. Munculnya berbagai tokoh masyarakat yang membawa 

ajaran-ajaran Agama yang tidak sama dengan ajaran 

Agama yang sudah ada sehingga hal tersebut membuat 

masyarakat resah dan terkadang mengambil tindakan 

sendiri untuk melakukan pembubaran dan pengrusakan 

yang menimbulkan korban jiwa dan mengganggu 

stabilitas Ideologi bangsa;  

c. Kaderisasi kelompok ISIS yang bersifat radikal. 

2) Sosial Politik 

 
Data Partai Politik 

 
Untuk data Partai Politik sesuai hasil Verifikasi KPU 

Pusat di wilayah Polres Tana Toraja terdapat beberapa 

Partai Politik sebagai berikut : 

Untuk wilayah Kec. Tana Toraja :  

1) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), alamat Jl. 

Icwan No. 10 makale; 

2) Partai Demokrat (PD), alamat Jl.Pongtiku No. 9 

Pantan Makale; 
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3) Partai Golongan Karya (GOLKAR), alamat 

Jl.Pongtiku No. 9 Pantan Makale; 

4) Partai Bulan Bintang (PBB),  

5) Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDI-P), 

alamat Jl. Pongtiku Pantan Makale; 

6) Partai Nasional Demokrat  (NASDEM), alamat Jl. 

Nusantara No. 3 Makale; 

7) Partai Amanat Nasional (PAN), alamat Jl. Merdeka 

No. 12 Makale; 

8) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), alamat Jl. Merdeka 

No. 5 Makale; 

9) Partai Keadilan Persatuan Indonesia (PKPI), alamat 

Jl. Nusantara No.15 Makale;  

10) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), alamat Jl. Buntu 

Gasing No.275 Getengan; 

11) Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA), 

alamat Jl. Pongtiku Pantan Makale. 

Untuk wilayah Kecamatan Toraja Utara : 

1) Partai Bulan Bintang (PBB), ;  

2) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), alamat Jl. 

Kostan No.28 Rantepao; 

3) Partai Demokrat (PD), alamat Jl. Ratulangi No. 58 

Rantepao; 

4) Partai Nasional Demokrat (NASDEM), alamat Jl. 

Tedong Balian Tallunglipu; 

5) Partai Amanat Nasional (PAN), alamat 

Jl.Pembangunan No.38 Rantepao; 

6) Partai Keadilan Sejahtera (PKS); 

7) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), alamat Jl. 

Ahmad Yani No. 72 Rantepao; 

8) Partai Gerakan Nasional Indonesia Raya 

(GERINDRA), alamat Jl. Merdeka No. 1 Rantepao; 
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9) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), alamat Jl. Abdul 

Gani no.12 Rantepao; 

10) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), 

alamat Jl. Dr. Ratulangi No.19 Rantepao; 

3) Sosial ekonomi 

a. Nilai tukar Rupiah terhadap Dollar yang tidak menentu 

yang dipengaruhi oleh perkembangan kebijakan ekonomi 

luar negeri yang berdampak pula pada kenaikan harga 

barang-barang khususnya sembako dan komoditas 

bawang merah;    

b. Terjadinya krisis keuangan Global yang berkepanjangan 

juga berdampak di Indonesia sehingga perekonomian 

dirasakan sangat berpengaruh yang tidak menutup 

kemungkinan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk 

mendapakan keuntungan yang lebih besar sehingga hal 

tersebut berdampak pada kehidupan dimasyarakat 

khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah yang 

mendorong timbulnya gejolak sosial yang pada gilirannya 

akan mengganggu stabilitas Nasional; 

c. Adanya beberapa kebijakan Pemerintah yang dianggap 

merugikan masyarakat antara lain kenaikkan harga BBM 

Subsidi serta kebijakan Pemerintah yang akan menaikkan 

TDL (Tarif Dasar Listrik) sehingga hal tersebut semakin 

dirasakan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah 

yang hal tersebut mempengaruhi situasi kamtibmas dan 

memicu kenaikan harga barang khususnya yang 

produksinya menggunakan listrik;  

d. Kenaikan harga sembako yang umumnya terjadi setiap 

menjelang bulan Ramadhan dan akan mengalami 

kenaikan lagi menjelang hari raya Idul Fitri dan menjelang 

hari Natal dan tahun baru yang umumnya dikeluhkan oleh 

masyarakat karena saat itu masyarakat membutuhkan 
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sembako namun karna kenaikan harga sembako 

sehingga hal tersebut mempengaruhi situasi ekonomi di 

masyarakat; 

e.  Tidak stabilnya harga minyak dunia yang mempengaruhi 

harga  BBM dalam negeri yang juga mengakibatkan harga 

kebutuhan pokok mengalami kenaikan dan berdampak 

langsung kepada masyarakat khususnya golongan 

ekonomi lemah, kondisi tersebut mendesak Pemerintah 

untuk mengambil kebijaksanaan memberikan berupa :   

1) Bantuan Operasional Sekolah ( BOS ); 

2) Pembiayaan pelayanan Kesehatan; 

3) Pembangunan Infra Struktur pedesaan. 

f. Pembangunan Infrastruktur  pedesaan bidang 

perhubungan disatu sisi akan membuka isolasi antar desa 

/ kelurahan namun disisi lain berpotensi mendukung 

terjadinya kasus kriminalitas dengan modus operandi baru 

dan mobilitas tinggi; 

g. Adanya rencana kebijakan Pemerintah untuk menghapus 

subsidi BBM sehingga masyarakat pengguna kendaraan 

bermotor akan beralih ke Pertamax yang harganya tinggi 

sehingga hal tersebut mempengaruhi masyarakat khusus 

yang yang menggunakan kendaraan dan akan 

berdampak pula terhadap perkembangan harga Sembako 

yang pada gilirannya mempengaruhi situasi Kamtibmas 

secara umum; 

h. Terjadinya krisis keuangan global yang melanda dunia 

yang berdampak pula terhadap perekonomian di 

Indonesia dengan tidak stabilnya nilai tukar rupiah 

terhadap dollar yang berdampak pada naiknya harga 

kebutuhan pokok yang sangat dirasakan oleh masyarakat 

berpenghasilan rendah; 

i. Adanya rencana Pemerintah yang akan menaikkan TDL 

(tarif dasar listrik) yang hal tersebut akan mempengaruhi 
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naiknya harga barang-barang yang produksinya 

menggunakan listrik.  

4)   Sosial budaya 

Data Sosial Budaya dalam wilayah Polres Tana Toraja 

antara lain : 

a. Bidang Pendidikan 

Banyaknya Sekolah, Kelas, Murid dan Guru TK 

dalam Wilayah Polres Tana Toraja sebagai berikut  : 

1) Jumlah Sekolah dan Murid Sekolah Dasar  (SD) 

 
NO 

 
KECAMATAN 

 
SEKOLAH 

 
KELAS 

 
MURID 

 
GURU 

 

 
KET 

 

 
1 
 

2 
 

 
TANA TORAJA 

 
TORAJA UTARA 

 
231 

 
187 

 
- 
 
- 

 
35.962 

 
37.310 

 
2395 

 
- 

 
 
 

 

2)  Sekolah dan Murid Sekeloh Menengah Pertama 

(SMP) 

  
NO 

 

 
KECAMATAN 

 

 
SEKOLAH 

 
KELAS 

 
MURID 

 
GURU 

 

 
KET 

 

 
1. 

 
2 
 

 
TANA TORAJA 

 
TORAJA UTARA 

 
89 

 
70 

 
- 
 
- 

 
16.227 

 
16.589 

 
1.560 

 
1.236 

 

 

4) Sekolah dan Murid Sekolah Menengah Atas (SMA) 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 
NO 

 
KECAMATAN 

 
SEKOLAH 

 
KELAS 

 
MURID 

 
GURU 

 
KET 

 
1 
 

2 
 

 
TANA TORAJA 

 
TORAJA UTARA 

 
48 

 
37 

 
- 
 
- 

 
12.171 

 
14.008 

 
1.270 

 
772 
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 5) Perguruan tinggi yang ada diwilayah Polres Tana 

Toraja sebanyak 8 (delapan) Perguruan Tinggi 

masing – masing : 

(a) Akbid Bakti Nusantara , Jl. Pongtiku Rantepao 

dengan jumlah Mahasiswa sebanyak 300 

orang, Jumlah Dosen sebanyak 31 Orang; 

(b) Akbid Bina Sejahtera, Jl. Pramuka No. 2 

Rantepao  dengan jumlah Mahasiswa 

sebanyak 410 orang, jumlah Dosen 35 orang ; 

( c) Stikes Toraja , Jl. Poros Rantepao Tallunglipu 

dengan jumlah mahasiswa sebanyak 407 

0rang, dengan jumlan Dosen sebanyak 58 

orang; 

(d) STAKN Toraja, Jl. Poros Makale – Makassar 

Km 11 Mengkendek, dengan jumlah 

mahasiswa 720 orang, dan jumlah Dosen 

sebanyak 34 orang; 

(e) Akbid Sinar Kasih , Jl. Buntu Pantan Makale, 

dengan jumlah mahasiswa sebanyak 629 

orang, dan jumlah Dosen sebanyak 40 0rang; 

(f) Stikes lakipadada , Jl. Starda Baru No. 11 

Makale, dengan jumlah mahasiswa sebanyak 

573 orang, dan Dosen sebanyak 56 Orang; 

(g) UKI Toraja, Jl. Pongtiku Toraja, dengan jumlah 

mahasiswa sebanyak 4.822 orang, dan dosen 

sebanyak 60 orang; 

(h) Akademi Keperawatan Toraya, Jl. Tritura No. 

48 Makale, dengan jumlah Mahasiswa 

sebanyak 157 orang, dan Dosen sebanyak 20 

orang. 

b. Agama 

1) Toleransi antar umat beragama dan kehidupan 

beragama nampak berjalan baik, namun masih ada 
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sikap fanatisme yang berlebihan dan sempit serta 

pengaruh adat yang masih berkembang dikalangan 

masyarakat tertentu sehingga berpotensi menjadi 

ancaman kerukunan antar umat beragama;  

2) Adanya  kegiatan ajaran / faham / aliran dalam 

beribadah yang berbeda dari ajaran Agama yang 

diakui Pemerintah serta keberadaan rumah tinggal / 

ruko yang dijadikan sebagai tempat ibadah tanpa 

melalui prosedur dan tidak memperhatikan faktor 

lingkungan setempat sehingga sangat rawan 

menimbulkan terjadinya perkelahian antar umat 

beragama dan SARA. 

c. Tenaga Kerja 

1)  Lapangan kerja terbatas tidak mampu menyerap 

jumlah tenaga kerja yang ada sehingga 

mengakibatkan meningkatnya jumlah angka 

pengangguran, hal ini mendorong para pencari kerja 

keluar Propinsi Sulsel maupun keluar negeri sebagai 

TKI;  

2) Masalah ketenagakerjaan merupakan kerawanan 

yang dapat mengundang dan menimbulkan masalah 

sosial maupun ketertiban masyarakat terkait dengan 

tuntutan kebutuhan hidup antara lain kriminalitas, 

TKI gelap, PHK secara besar-besaran dan UMP 

yang tidak sesuai dengan kemajuan perkembangan 

ekonomi;  

3) Adanya kesenjangan sosial yang sangat menyolok 

antara kelompok ekonomi lemah dengan kelompok 

konglomerat yang menimbulkan kecemburuan 

sosial, bahkan rasa ketidakpuasan terhadap suatu 

penyelesaian masalah menjadi faktor pemicu 

terjadinya gangguan kamtibmas seperti Unras atau 

rusuh massal;   
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4) Pelanggaran terhadap hak buruh yang dilakukan 

oleh pemilik perusahaan, tuntutan kenaikan upah 

oleh buruh / karyawan, adanya PHK dari pihak 

perusahaan. 

d. Adat Istiadat 

1) Norma adat dalam kehidupan masyarakat pada 

umumnya masih sangat dipengaruhi oleh 

masyarakat; 

2) Budaya membawa sajam, masalah “ SIRI “ didukung 

oleh kurangnya tingkat pendidikan serta kegemaran 

minum – minuman keras (Ballo) sangat potensial 

seorang melakukan tindakan kekerasan sebagai 

upaya menyelesaikan masalah; 

3) Masalah penyakit masyarakat seperti judi, prostitusi, 

premanisme dan balap liar masih sulit diberantas 

tanpa adanya dukungan dari masyarakat; 

4) Pengaruh budaya Asing dan kurangnya perhatian 

orang tua dapat menimbulkan pergaulan bebas, 

kenakalan remaja, penyalahgunaan Narkoba, 

pemerkosaan dan Susila. 

5) Keamanan 

a. Umum  

1) Data ganguan kamtibmas yang menonjol yang terjadi 

di wilayah hukum Polres Tana Toraja periode Bulan 

Januari sampai Juni Tahun 2018 adalah sebagai 

berikut : 

NO JENIS TP  

JUMLAH 

JTP PTP 

1 ANIAYA 59 56 

2 PENGROYOKAN 14 11 

3 PENIPUAN 32 10 

4 PENGGELAPAN 16 12 

5 KDRT 8 5 
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6 PENGRUSAKAN 37 15 

7 ANCAM 24 13 

8 CURI 54 16 

9 CURANMOR 7 7 

10 PENYEROBOTAN TANAH 21 4 

11 ZINAH 9 4 

12 
PERCOBAAN / 
PEMERKOSAAN 4 3 

13 CABUL DIBAWAH UMUR 2 2 

14 
PERSETUBUHAN DIBWH 
UMUR 12 5 

15 
MENJADI PENGHALANG 
PERNIKAHAN 0 0 

16 
PEMALSUAN 
SURAT/TANDA TANGAN 5 1 

17 
MEMBAWA LARI ANAK 
DIBAWAH UMUR 8 4 

18 CABUL  4 3 

19 PELECEHAN SEKSUAL 1 0 

20 
PENCEMARAN NAMA  
BAIK 4 1 

21 
PEMBUNUHAN/MENGHILA
NGKAN NYAWA 1 0 

22 JUDI 3 1 

23 PEMERASAN 4 3 

24 PENGHINAAN 11 7 

25 PEMBAKARAN 1 3 

26 SAJAM 0 0 

27 
PENGGELAPAN HAK 
TANAH 0 0 

28 IILEGAL LOGING 0 2 

29 KORUPSI 0 1 

30 KET. PALSU 2 0 

31 SUAP 0 0 

32 PENCURIAN TERNAK 1 0 

33 
MENYEBABKAN ORANG 
LUKA 0 0 

34 
PENELANTARAN 
KELUARGA 0 0 

35 
PENGHALANG 
PERKAWINAN 0 0 

36 
HALANGI PEK.PEMB. 
RUMAH 0 0 

37 ANGKUT KAYU 0 0 

38 
PENGGELAPAN DALAM 
JABATAN 1 0 

39 
PERAMPASAN DENGAN 
KEKERASAN 0 0 
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40 
PERBUATAN MELANGGAR 
KESUSILAAN 0 0 

  
PENCEMARAN NAMA  
BAIK MELALUI MEDSOS  0 0 

41 
ANCAM ANAK DIBAWAH 
UMUR  0 0 

42 PENEMUAN MAYAT 0 1 

43 
KEKERASAN TERHADAP 
ANAK 3 0 

44 ANIAYA BINATANG     

45 PERLINDUNGAN ANAK 2 0 

46 PENYIARAN TANPA IZIN     

47 
PERLINDUNGAN 
KONSUMEN 1 1 

JUMLAH 351 191 

 
b. Khusus 

Trend perkembangan kasus kriminalitas yang 

terjadi periode tahun 2017 diwilayah hukum Polres Tana 

Toraja, maka dapat digambarkan kasus-kasus yang 

cukup menonjol berdasarkan peringkat adalah : 

1) Kasus Penganiayaan Ringan 

Kasus Penganiayaan periode bulan Januari 

– Juni 2018 sebanyak 24 kasus, bila dibandingkan 

pada  tahun 2017 sebanyak 63 kasus  

(a) Faktor – faktor penyebab  kasus  

penganiayaan antara lain : 

(1) Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat; 

 

(2) Kurangnya kesadaran para pelaku 

terhadap bahaya yang ditimbulkan 

oleh obat-obat tersebut; 

 

(3) Hukuman yang dijatuhkan kepada 

pelaku terasa ringan yang terkadang 

divonis bebas oleh Hakim 
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     (b) Modus operandi      

- Dilakukan oleh semua usia mulai 

anak- anak hingga usia lanjut, namun 

umunya para pelaku dari kalangan 

remaja, baik berkelompok maupun 

perorangan beraksi ditempat-tempat 

tertentu dengan menggunakan 

jaringan terputus     

(c) Waktu rawan pada umumnya antara pukul 

09.00 s/d 12. 00  dan 20.00 s/d 03.00 Wita 

(d) Tempat-tempat rawan pada umumnya 

namun terkhusus terjadi dilingkungan Cafe-

Cafe, THM antara lain Mabua, Malibu Cafe 

dan sepanjang jalan Nusantara, Hotel 

Grand Palace, Hotel J & J, pemukiman dan 

kos-kosan / rumah kontrakan  

    2) Kasus Pengrusakan Barang 

Kasus Curanmor pada periode Januari – 

Juni 2018 sebanyak 17 kasus bila dibandingkan 

pada periode tahun 2017  sebanyak 555 Kasus, 

hal ini seimbang namun periode yang berbeda 

sehingga diperkirakan mengalami peningkatan 

kasus   

(a) Kasus Pengrusakan Barang  pada 

umumnya disebabkan oleh berbagai faktor 

antara lain : 

 

(1) Tingkat pendidikan masyarakat pada 

umumnya masih rendah; 

(2) Kurangnya kesadaran masyarakat 

tentang dampak dan akibat yang 

terjadi baik pada dirinya maupun 
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pada orang lain apabila mereka telah 

melakukan pengrusakan tersebut; 

 

     (b) Modus operandi adalah : 

(1) Alat yang digunakan oleh pelaku 

dalam melakukan aksinya dengan 

menggunakan tangan kosong 

maupun kayu; 

(2) Melakukan aksi pengrusakan barang 

milik korban; 

(3)  Para pelaku dalam aksinya melintasi 

daerah yang diinginkan dan apabila 

ada kesempatan maka para pelaku 

memanfaatkan situasi untuk merusak 

barang tersebut; 

(c) Waktu kejadian pada umumnya terjadi 

antara pukul 09.00 s/d 12.00 dan 24.00 s/d 

05.00 Wita; 

(d) Tempat rawan pada umumnya dilingkungan 

perkantoran, pemukiman, kampus, 

pertokoan dan pasar-pasar serta di tempat 

parkir. 

    3) Penipuan   

Jumlah kasus penganiayaan berat pada 

periode bulan Januari – Juni 2018 sebanyak 1 

kasus bila dibandingkan pada tahun 2017 

sebanyak 42 kasus   

(a) Kasus penipuann pada umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 

- Faktor biaya ekonomi masyarakat 

yang tidak mencukupi, sehingga 

mengambil jalan pintas dengan 

menipu orang lain; 
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     (b) Modus operandi : 

- Pada umumnya dilakukan secara 

perorangan atau secara kelompok; 

- Alat yang digunakan pada umumnya 

sajam dan benda keras; 

- Pelaku pada umumnya masih relatif 

muda usia, hal ini disebabkan tingkat 

emosional yang belum stabil 

ditambah kurangnya pengawasan 

orang tua. 

(c) Waktu terjadinya antara pukul 09.00 s/d 

15.00 dan 21.00 s/d 04.00 Wita; 

(d) Tempat-tempat yang sering terjadi kasus 

Penipuan adalah THM, Tana Toraja, 

pemukiman penduduk; 

  

    4) Pencurian Biasa 

Dalam kasus pencurian dengan pemberatan 

dalam periode bulan Januari – Juni 2018 sebanyak 

13 kasus dibandingkan pada periode tahun 2017 

sebanyak 39 kasus   

(a) Kasus pencurian dengan pemberatan pada 

umumnya disebabkan oleh berbagai faktor 

antara lain : 

- Laju pertumbuhan penduduk usia 

kerja tidak seimbang dengan 

penambahan lapangan pekerjaan 

sehingga menimbulkan 

bertambahnya angka pengangguran; 

- Kurangnya kepekaan dan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya 
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pengamanan swakarsa di lingkungan 

pemukiman, kerja dan perbelanjaan. 

(b) Modus operandi antara lain : 

- Didahului dengan merusak atau 

membongkar pintu jendela dengan 

menggunakan alat pencungkil dan 

sering dilaksanakan pada malam 

hari, dengan alat sepotong besi, 

obeng dan lain-lain; 

- Dilakukan secara berkelompok dan 

masih menggunakan cara tradisional. 

(c) Waktu kejadian pada umumnya terjadi 

antara pukul 24.00 s/d 06.00 Wita; 

(d) Tempat rawan pada umumnya terjadi 

dilingkungan Perbankan, Pertokoan, 

pemukiman penduduk dan rumah kosong 

yang ditinggal oleh pemiliknya. 

 

    5) Pengancaman 

Data kasus Pengancaman dalam periode 

bulan Januari – Juni 2018 sebanyak 6 kasus bila 

dibandingkan pada periode tahun 2017 sebanyak 

34 kasus  

(1) Kasus Pengancaman umumnya disebabkan 

oleh berbagai faktor antara lain : 

- Kurangnya kesadaran masyarakat 

akan dampak buruk nya 

pengancaman terhadap terhadap 

orang lain; 

- Pertumbuhan penduduk usia kerja 

yang tidak seimbang dengan 

pertumbuhan lapangan pekerjaan 
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sehingga mempengaruhi laju 

pertumbuhan pengangguran ; 

- Kemajuan Telekomunikasi dan 

Informasi sehingga pelaku 

mengetahui dan belajar dari media 

tersebut untuk melakukan aksinya; 

- Menurunnya jiwa gotong royong 

khususnya di kota besar sehingga 

menimbulkan sikap apatisme 

terhadap keamanan lingkungan. 

(2) Modus operandi sebagai berikut : 

- Didahului dan disertai ancaman 

kekerasan atau tindak kekerasan 

dengan menggunakan sajam 

terhadap korban untuk lebih 

mempermudah perbuatannya; 

-- Para pelaku pada umumnya memilih 

korban perempuan yang biasa 

memakai perhiasan berupa kalung 

emas dan perempuan yang 

membawa tas; 

- Para pelaku pada umumnya lebih 

dari 1 orang dengan menggunakan 

kendaraan roda 4 atau roda 2; 

- Perampokan : 

 (3) Waktu kejadian pada umumnya terjadi 

antara pukul 24.00 s/d 06.00 wita; 

(4) Tempat rawan pada umumnya terjadi 

dilingkungan pemukiman, perkantoran, jalan 

umum dan pasar. 

    6) Perzinahan 
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Data kasus perzinahan periode bulan 

Januari – Juni  2018 15 Kasus dibanding pada 

periode tahun 2017 sebanyak 32 kasus  

(a) Kasus perzinahan pada umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 

- Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat pada umumnya sehingga 

mudah terpengaruh oleh pelaku; 

- Pelaku pada umumnya ingin 

mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar sehingga mudah terpancing 

melakukan Perzinahan. 

     (b) Modus Operandi adalah : 

- Pertumbuhan penduduk usia kerja 

yang tidak seimbang dengan 

pertumbuhan lapangan kerja 

sehingga banyak pengangguran 

yang dapat mempengaruhi factor-

faktor ekonomi; 

- Pengaruh budaya asing sehingga 

kemajuan dibidang tehnologi dan 

informasi menyebabkan pelaku 

meniru modus operandi yang 

ditanyangkan di Media elektronik. 

 

(c) Waktu rawan pada umumnya terjadi antara 

pukul 09.00 s/d 12.00  - 18.00 s/d 21.00 

wita; 

(d) Tempat rawan pada umumnya terjadi 

dilingkungan pemukiman, THM, Jalan 

umum, pertokoan dan pasar. 

    7) Pemerkosaan 
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Data kasus pemerkosaan biasa periode 

bulan Januari – Juni  2018 sebanyak 20 kasus 

dibanding pada periode tahun 2017 sebanyak 20 

kasus  

(a) Kasus pemerkosaan biasa pada umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 

- Kurangnya kesadaran masyarakat, 

dan kurang hati-hatinya masyarakat 

dalam etika berpakaian dan 

kurangnya nilai iman dalam tubuh 

masyarakat sehingga hal-hal 

demikian dapat terjadi; 

 

     (b) Modus Operandi adalah : 

- Para pelaku pada umumnya 1 orang; 

- Para pelaku terlebih dahulu 

melakukan pengintaian terhadap 

korban yang berada dilingkungan 

pemukiman  dan lain sebagainya; 

(c) Waktu terjadinya antara pukul 09.00 s/d 

14.00,  14.00 s/d  wita,  14.00  s/d 21.00    

Wita; 

 

(d) Tempat rawan terjadi pada lingkungan 

masyarakat. 

    8) Anirat    

Jumlah kasus penganiayaan berat pada 

periode bulan Januari – Juni 2018 sebanyak 1 

kasus bila dibandingkan pada tahun 2017 

sebanyak 18 kasus   

(a) Kasus penganiayaan berat pada umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 
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- Adanya kebiasaan masyarakat Sulsel 

membawa sajam sebagai pelindung 

diri; 

- Temperamen masyarakat Sulsel 

yang relatif tinggi dan mudah 

tersinggung / emosional ditambah 

dengan tingkat pendidikan yang 

relatif rendah, maka dalam 

penyelesaian persoalan yang 

walaupun hal tersebut sepele sering 

menggunakan cara – cara 

kekerasan; 

-  Adanya budaya “ SIRI “ dan budaya 

kekerabatan dan loyalitas 

kedaerahan, suku sehingga tidak 

segan – segan melakukan 

penganiayaan dengan dalih menjaga 

martabat keluarga, suku maupun 

daerah; 

-  Kebiasaan minum - minuman keras. 

     (b) Modus operandi : 

- Pada umumnya dilakukan secara 

perorangan atau secara kelompok; 

- Alat yang digunakan pada umumnya 

sajam dan benda keras; 

- Pelaku pada umumnya masih relatif 

muda usia, hal ini disebabkan tingkat 

emosional yang belum stabil 

ditambah kurangnya pengawasan 

orang tua. 

(c) Waktu terjadinya antara pukul 09.00 s/d 

15.00 dan 21.00 s/d 04.00 Wita; 
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(d) Tempat-tempat yang sering terjadi kasus 

Anirat adalah THM, Tana Toraja, 

pemukiman penduduk; 

       9) Penghinaan 

Data kasus penghinaan periode bulan 

Januari – Juni  2018 1 Kasus dibanding pada 

periode tahun 2017 sebanyak 17 kasus  

(a) Kasus penghinaan pada umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 

- Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat pada umumnya sehingga 

mudah terpengaruh oleh perilakunya; 

     (b) Modus Operandi adalah : 

- Pertumbuhan penduduk usia kerja 

yang tidak seimbang dengan 

pertumbuhan lapangan kerja 

sehingga banyak pengangguran 

yang dapat mempengaruhi factor-

faktor tersebut; 

- Pengaruh budaya asing sehingga 

kemajuan dibidang tehnologi dan 

informasi menyebabkan pelaku 

meniru modus operandi yang 

ditanyangkan di Media elektronik. 

 

(c) Waktu rawan pada umumnya terjadi antara 

pukul 09.00 s/d 12.00  - 18.00 s/d 21.00 

wita; 

(d) Tempat rawan pada umumnya terjadi 

dilingkungan pemukiman, THM, Jalan 

umum, pertokoan dan pasar. 

10) KDRT 
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Data kasus KDRT pada periode bulan 

Januari – Juni 2018 sebanyak 13 kasus 

sedangkan pada periode tahun 2017 sebanyak 15 

kasus  

(a) Kasus KDRT pada umumnya disebabkan 

oleh berbagai faktor antara lain: 

- Temperamen masyarakat Sulsel 

yang relatif tinggi sehingga mudah 

tersinggung; 

      - Pengaruh minum-minuman keras; 

- Pelaku pada umumnya relatif berusia 

muda sehingga tingkat emosionalnya 

masih labil; 

- Tingkat pendidikan yang relatif 

rendah sehingga persoalan yang 

sepele sering diselesaikan dengan 

dengan cara kekerasan. 

     (b) Modus Operandi adalah : 

- Kasus KDRT dominan dilakukan 

berkelompok; 

- Melakukan penganiayaan karena 

dorongan emosional yang mendadak 

atau spontanitas; 

- Pelaku pada umumnya tidak 

menggunakan alat apapun / tangan 

kosong. 

 

(c) Waktu terjadinya antara pukul 09.00 s/d 

14.00 wita,  21.00 s/d 24.00 Wita; 

(d) Tempat-tempat yang sering terjadi Aniaya 

Ringan adalah THM. 
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11) Pemerasan 

Data kasus pemerasan periode bulan 

Januari – Juni  2018 1 Kasus dibanding pada 

periode tahun 2017 sebanyak 12 kasus  

(a) Kasus pemerasan pada umumnya 

disebabkan oleh berbagai faktor antara lain: 

- Rendahnya tingkat pendidikan 

masyarakat pada umumnya sehingga 

mudah terpengaruh oleh pelaku; 

- Korban pada umumnya ingin 

mendapatkan keuntungan yang lebih 

besar sehingga mudah terpancing 

oleh pelaku. 

     (b) Modus Operandi adalah : 

- Pertumbuhan penduduk usia kerja 

yang tidak seimbang dengan 

pertumbuhan lapangan kerja 

sehingga banyak pengangguran 

yang dapat mempengaruhi factor-

faktor ekonomi; 

- Pengaruh budaya asing sehingga 

kemajuan dibidang tehnologi dan 

informasi menyebabkan pelaku 

meniru modus operandi yang 

ditanyangkan di Media elektronik. 

 

(c) Waktu rawan pada umumnya terjadi antara 

pukul 09.00 s/d 12.00  - 18.00 s/d 21.00 

wita; 

(d) Tempat rawan pada umumnya terjadi 

dilingkungan pemukiman, THM, Jalan 

umum, pertokoan dan pasar. 

12) Penyerobotan Tanah 
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Data kasus penyerobotan Tanah pada 

periode bulan Januari – Juni 2018 sebanyak 0 

kasus dan pada periode tahun 2017 sebanyak 11 

kasus 

(a) Kasus penyerobotan pada umumnya 

disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain: 

- Kelalaian para korban terhadap 

tindakan dan kelalaian pelaku 

dengan tidak melakukan 

pengawasan yang lebih ketat; 

- Menggunakan kelemahan hukum 

sehingga para korban tidak dapat 

melakukan tindakan terhadap pelaku; 

- Adanya kesepakatan yang baik dan 

mempunyai kepercayaan dari pihak 

korban sehingga dimanfaatkan oleh 

para pelaku untuk melakukan 

perbuatannya; 

- Pelakunya cenderung menginginkan 

kehidupan yang lebih layak dengan 

jalan cepat dan lebih mudah tanpa 

kerja keras. 

     (b) Modus operandi adalah : 

- Menjanjikan sesuatu terhadap para 

korban dengan iming-iming / janji-

janji akan diberikan yang lebih baik; 

 

- Meyakinkan para korban dengan 

kata – kata bahwa para pelaku dekat 

dengan yang akan menandatangi 

hasil yang diharapkan oleh para 

korban. 
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(c) Waktu terjadinya pada umumnya pukul 

09.00 s/d 12.00 wita dan 12.00  s/d 18.00 

Wita; 

(d) Tempat rawan pada umumnya terjadi 

dilingkungan pemukiman dan perkantoran 

serta Perkantoran. 
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b. Analisa  SWOT 

1)  Kekuatan (Strengths) 

a) sejarah  Kepolisian di Indonesia yang berasal dari rakyat, 

dapat menjadi pendorong tumbuhnya  esprit  de  corps  

yang berguna untuk memperkuat citra Polri dan jati diri 

anggota Polri, masih tetap melekat pada jiwa anggota 

Polri di jajaran Polres Tana Toraja, walaupun sebagian 

kecil masih      ditemukan      adanya     penyimpangan     

dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anggota 

Polri maupun PNS Polri; 

b) kemitraan untuk melakukan reformasi ditubuh Polri baik 

secara struktural, instrumental dan kultural untuk mandiri 

dan profesional dilaksanakan secara berjenjang dan 

berkelanjutan; 

c) kekuatan awal  personel Polri Polres Tana Toraja saat ini 

yang berjumlah 520 orang dan jumlah penduduk sebesar 

575.397 jiwa, jika dibandingkan Rasio Polri dengan jumlah 

penduduk =  1 : 1.106 orang. Apabila  dilihat dari segi 

kuantitas, rasio perbandingan antara Polri dengan 

masyarakat masih sangat terlampau jauh ,dan 

masih belum terpenuhi apabila dibandingkan dengan 

Daftar Susunan Personel (DSP) dan luas wilayah Hukum 

Polres Tana Toraja. 

2) Kelemahan (Weaknes) 

a) masih kurangnya kualitas personel Polri saat ini apabila 

dibandingkan dengan berbagai macam tingkat     

intelektual masyarakat yang dihadapi; 

b) dukungan anggaran baik yang bersumber dari APBN 

maupun   bantuan  dari  APBD,   apabila   dibandingkan 

dengan tuntutan tugas Polri masih terbatas, sehingga 

masih adanya suara masyarakat bahwa pelayanan Polri 

dirasakan lambat; 
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c) masih belum terdukung sepenuhnya peralatan khusus 

Polri dalam rangka pelaksanaan tugas di lapangan; 

d) belum optimalnya peran serta masyarakat dalam 

kepatuhan hukum dan partisipasi terhadap tugas Polri; 

e) keterbatasan sumber daya dan masih kurangnya 

Alkomlek dalam rangka penerapan teknologi informasi 

”on line” dari tingkat Polsek langsung ke Polda, 

mengakibatkan terkendalanya komunikasi dan pemberian 

petunjuk secara teknis kepada seluruh jajaran 

kewilayahan. 

 

3)  Peluang (Opportunity) 

a) polri semakin percaya diri dan independen dalam 

melaksanakan tugas dengan berkurangnya intervensi dari 

pihak-pihak luar baik perorangan maupun institusi; 

b) keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan 

upaya pemolisian masyarakat termasuk kesediaan 

membantu memberikan informasi dalam pengungkapan 

perkara merupakan kepedulian dan partisipasi yang  

sangat tinggi dan menjadi motivasi peningkatan 

kemampuan    kinerja    Polri. Disamping   itu  keinginan 

Instansi/lembaga yang akan bersinergi dengan Polri dapat 

dimanfaatkan dalam upaya membangun Kinerja Polri 

yang lebih profesional; 

c) peningkatan tuntutan masyarakat akan kompetensi dan 

profesionalisme Polri oleh setiap komunitas kehidupan 

masyarakat baik di pedesaan, perkotaan, terpencil, 

terjauh   maupun   masyarakat   yang terpinggirkan akan 

mendorong Polri untuk memfokuskan diri pada upaya 

meningkatkan profesionalisme dan excellence service 

dalam penanggulangan kejahatan dan ketidaktertiban. 
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4)   Ancaman (Threats) 

a) kondisi perekonomian yang belum stabil berdampak pada 

kebutuhan hidup dan tuntutan primer sehingga cenderung 

pada kegiatan anarkis untuk menyampaikan tuntutan; 

b) isu tebang pilih penanganan kasus-kasus yang merugikan 

negara,masyarakat /individu diantaranya korupsi, apabila 

tidak komitmen dalam penanganan akan meresahkan 

masyarakat;   

c) gangguan keamanan dapat terjadi disetiap tempat dan 

setiap waktu, baik secara konvensional maupun 

peningkatan kejahatan yang berimplikasi kontinjensi yang 

disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika 

kehidupan sosial masyarakat; 

d) belum tercapainya perubahan paradigma yang 

menyangkut aspek kultural dibandingkan dua aspek 

lainnya (Struktural dan Instrumental) terutama pada 

tataran menengah bawah menjadi alasan tertentu Polri 

masih bersikap arogan. 

 

 2. Identifikasi Masalah 

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi  Polres Tana 

Toraja : 

a. Perlunya pelaksanaan sinergi antara Polri dengan seluruh 

komponen  dalam  masyarakat dan meningkatkan peran FKPM dan 

Babhinkamtibmas/Polmas   mengingat  bahwa  tantangan tugas 

yang begitu besar dihadapkan dengan berbagai keterbatasan yang 

dimiliki oleh Polri dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya 

sebagai pelayan, pengayom dan perlindung serta penegak hukum 

dalam menciptakan keamanan dan ketertiban khususnya di wilayah 

hukum Polres Tana Toraja; 

b. sarana dan prasarana yang dimiliki kesatuan terutama Polres dan 

Polsek baik kualitas maupun kuantitas belum memadai untuk     

pelaksanaan    tugas    operasional,   khususnya   alat  transportasi 
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darat , dan alat komunikasi serta minimnya dukungan anggaran 

sehingga sangat berpengaruh terhadap kualitas pemerataan dan 

keterjangkauan pelayanan Polri / Polres Tana Toraja baik sebagai 

pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat maupun penegakan 

hukum; 

c.   semakin bertambahnya jumlah pengangguran akibat kurangnya 

lapangan pekerjaan dan PHK serta kesenjangan sosial yang dapat 

berakibat perilaku masyarakat yang kurang mendukung dalam 

rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pola 

hidup aman dan tertib; dan      

d. adanya wacana Pemilukada hanya memilih calon Bupati saja, 

sedangkan wakilnya penunjukan langsung oleh Bupati terpilih. Hal 

tersebut akan menimbulkan terjadinya KKN sehingga akan 

mempengaruhi perkembangan situasi Kamtibmas. 

 


