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II. Tujuan Dan Sasaran 

3. Visi dan Misi. 

a.   Visi dan Misi Polda Sulsel. 

1) Visi 

“Terwujudnya postur Polda Sulsel yang unggul dalam pelayanan 

prima kepada masyarakat, yang berorientasi pada kearifan lokal 

: Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi (saling 

mengingat kebaikan orang lain) dan Sipakainge (saling 

mengingatkan), guna mendukung terciptanya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong 

royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Provinsi 

Sulawesi Selatan”.  

2) Misi 

a) mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk 

meningkatkan kepercayaan publik melalui 9 (Sembilan) 

program unggulan yaitu kami datang melayani anda, 

Makasar beretika, Polisi mabbulo sibatang, penanganan 

konflik sosial, police care, police goes to school, kampung 

kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekruitment calon polisi 

( Betah ); 

b) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan 

modern seluruh sumber daya yang dimiliki  guna 

mendukung kegiatan operasional Polda Sulsel terutama 

dalam mengamankan sumberdaya maritim;  

c) membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu 

melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat 

dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam 

masyarakat; 

d) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak 

diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum,HAM, 

bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya; 

e) menjamin 
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e)  menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam 

negeri di wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi 

Barat untuk mendukung terciptanya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian; 

f)  meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan 

mempererat Sinergi Polisional Inter Departemen (Sispindep) 

dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan;  

b.    Visi dan Misi Polres Tana Toraja.  

1) Visi 

“Terwujudnya postur Polres Tana Toraja yang unggul dalam 

pelayanan prima kepada masyarakat, yang berorientasi pada 

kearifan lokal : Sipakatau (saling memanusiakan), Sipakalebbi 

(saling mengingat kebaikan orang lain) dan Sipakainge (saling 

mengingatkan), guna mendukung terciptanya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong 

royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Wilayah 

Polres Tana Toraja”.  

2) Misi 

a) mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk 

meningkatkan kepercayaan publik melalui 9 (Sembilan) 

program unggulan yaitu kami datang melayani anda, 

Makassar beretika, Polisi mabbulo sibatang, penanganan 

konflik sosial, police care, police goes to school, kampung 

kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekruitment calon polisi 

( Betah ); 

b) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan 

modern seluruh sumber daya yang dimiliki  guna 

mendukung kegiatan operasional Polres Tana 

Torajaterutama dalam mengamankan sumberdaya maritim;  

c) membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu 

melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat 
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dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam 

masyarakat; 

d) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak 

diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum,HAM, 

bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya; 

e)  menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam 

negeri di wilayah Hukum Polres Tana Torajauntuk 

mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri 

dan berkepribadian; 

f)  meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan 

mempererat Sinergi Polisional Inter Departemen (Sispindep) 

dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan;  

4. Tujuan Jangka Menengah. 

 

a. Tujuan Polda Sulsel 

1) terwujudnya organisasi Polda Sulsel yang Good Governance 

dan Clean Government; 

2)  terwujudnya perubahan mind set dan culture set personel 

Polda Sulsel melalui penggiatan pelaksanaan program 

Reformasi Birokrasi Polri (RBP);  

3) terwujudnya Polda Sulsel yang mampu melindungi segenap 

lapisan masyarakat dan memberikan rasa aman, nyaman, tertib  

dan  damai dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari yang 

berorientasi kearifan lokal Sipakatau, sipakalebbi dan  

sipakainge;  

4)  terwujudnya anggota Polda Sulsel yang profesional, bermoral, 

modern unggul dan dipercaya masyarakat;  

 

 

 

 5)  terwujudnya 



32  
 

LAMPIRAN     KEP .     KAPOLRES       TANA     TORAJA 
NOMOR   :     KEP     /            /      VII    /      2018 
TANGGAL :                                      JUNI      2018 

5)  terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel 

dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan 

pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. 

 

b. Tujuan Polres Tana Toraja 

1)  terwujudnya  organisasi Polres Tana Torajayang Good 

Governance dan clean Goverment;  

2)  terwujudnya perubahan mind set dan culture set personel 

Polres Tana Torajamelalui penggiatan pelaksanaan program 

Reformasi Birokrasi Polri (RBP);  

3)  terwujudnya Polres Tana Torajayang mampu melindungi 

segenap lapisan masyarakat dan memberikan rasa aman, 

nyaman, tertib  dan  damai dalam melaksanakan aktivitasnya 

sehari-hari yang berorientasi kearifan lokal Sipakatau, 

sipakalebbi dan  sipakainge;  

4)  terwujudnya anggota Polres Tana Torajayang profesional, 

bermoral, modern unggul dan dipercaya masyarakat;  

5)  terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan 

anti KKN yang mampu memberikan perlindungan dan 

pengayoman masyarakat serta memenuhi rasa keadilan 

masyarakat. 

5. Sasaran Prioritas   

a.     Polda Sulsel 

Pencapaian Sasaran strategis dalam rangka melanjutkan strategi 

Partnership Building pada Renstra Polda Sulsel Tahun 2010-2014 

sehingga tercipta kondisi keamanan yang kondusif dengan 

kebulatan sinergi polisional yang produktif dan didukung Almatsus 

Polda Sulsel berbasis teknologi Kepolisian melalui pelayanan publik 

yang unggul (strive for excellence). Dalam rangka mewujudkannya, 

maka sasaran strategis Polda Sulsel tahun 2015-2019, adalah:  
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1) terpenuhinya sarana/prasarana dan Almatsus Poda Sulsel  

berbasis teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam 

menghadapi berbagai trend kejahatan modern dan konflik 

sosial; 

2) terbangunnya postur Polda Sulsel yang profesional, bermoral, 

modern dan unggul melalui perubahan mind set dan culture set 

(Revolusi mental); 

3) tergelarnya kekuatan Polda Sulsel pada titik-titik rawan 

gangguan kamtibmas secara berkelanjutan/ kesinambungan; 

4)  terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat 

dengan berorientasi pada kearifan lokal yaitu Sipakatau, 

Sipakalebbi dan Sipakainge; 

5) terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi  gejolak sosial 

dalam masyarakat, sehingga mampu mencegah dan 

menanggulangi gangguan Kamtibmas yang dapat mengarah 

kepada terjadinya kerusuhan, tindakan anarkhis maupun 

terorisme dengan meningkatkan peran intelijen Kepolisian baik 

di darat maupun di daerah pesisir; 

6)  terpeliharanya kemitraan Polda Sulsel dengan masyarakat dan 

sinergi polisional inter departemen yang kokoh dengan Instansi 

terkait berlandaskan gotong royong, untuk  menciptakan 

keamanan dalam negeri secara berkelanjutan; 

7) tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa / kelurahan dalam 

rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini 

terhadap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial 

masyarakat; 

8)  terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah 

darat; 

9)  terlindunginya  rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis 

kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap 
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kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan 

berimplikasi kontinjensi); 

10)  tersusun dan terimplementasikannya SOP tentang standar 

pelayanan publik yang unggul dalam rangka menyelenggarakan 

fungsi Polda Sulsel yang Good Governance dan Good 

Government. 

b.     Polres Tana Toraja 

Pencapaian Sasaran strategis dalam rangka melanjutkan strategi 

Partnership Building pada Renstra Polres Tana TorajaTahun 2015-

2019 sehingga tercipta kondisi keamanan yang kondusif dengan 

kebulatan sinergi polisional yang produktif dan didukung Sarana dan 

Prasarana Polres Tana Torajaberbasis teknologi Kepolisian melalui 

pelayanan publik yang unggul (strive for excellence). Dalam rangka 

mewujudkannya, maka sasaran strategis Polres Tana Toraja tahun 

2015-2019, adalah:  

1) terpenuhinya sarana/prasarana Polres Tana Toraja berbasis 

teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam menghadapi 

berbagai trend kejahatan modern dan konflik sosial; 

2) terbangunnya postur Polres Tana Toraja yang profesional, 

bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mind set dan 

culture set (Revolusi mental); 

3) tergelarnya kekuatan Polres Tana Toraja pada titik-titik rawan 

gangguan kamtibmas secara berkelanjutan/ kesinambungan; 

4) terwujudnya peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat 

dengan berorientasi pada kearifan lokal yaitu Sipakatau, 

Sipakalebbi dan Sipakainge; 

5) terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi  gejolak sosial 

dalam masyarakat, sehingga mampu mencegah dan 

menanggulangi gangguan Kamtibmas yang dapat mengarah 

kepada terjadinya kerusuhan, tindakan anarkhis maupun 
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terorisme dengan meningkatkan peran intelijen Kepolisian baik 

di darat maupun di daerah pesisir; 

6) tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa / kelurahan dalam 

rangka implementasi polmas dan melakukan deteksi dini 

terhadap potensi gangguan keamanan dan gejolak sosial 

masyarakat; 

7) terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran 

lalu lintas barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah 

darat; 

8) terlindunginya  rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis 

kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan terhadap 

kekayaan negara, kejahatan transnasional dan kejahatan 

berimplikasi kontinjensi); 

 

 

 

 

 

 

 

III.    Arah… 


