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III. Arah Kebijakan  
 

6. Arah Kebijakan Polda Sulsel tahun 2019 

TAHAPAN 
KEBIJAKAN 
RESNTRA 

POLDA 
SULSEL 

TAHUN 2019 

SASARAN PRIORITAS 
POLDA SULSEL 

TAHUN 2019 

ARAH 
KEBIJAKAN 

POLDA SULSEL 
TAHUN 2019 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
K/L 

PROGRAM KEGIATAN 

1 2 3 4 5 

“Mendinamisir 
dan 
meningakatkan 
pelayanan 
masyarakat 
yang prima 
dan sinergi 
polisional yang 
produktif 
dengan 
dukungan 
kecukupan 
kesejahteraan 
personel Polda 
Sulsel guna 
menghadapi 
kondisi daya 
saing bangsa 
dan 
keunggulan 
nasional” 

Terpenuhinya 
sarana dan 
prasarana pada 
tingkat 
Polda,Polres,Polsek 
dan Polsubsektor 
sesuai dengan 
kebutuhan minimal 
alat peralatan 
keamanan 
(Alpakam) dan alat 
materil khusus 
(Almatsus) Polda 
Sulsel; 

1. Mengususlka
n 
pembanguna
n sarana dan 
prasarana 
pada tingkat 
Polda 
Polres,Polsek 
dan 
Polsubsektor 
sesuai 
dengan 
kebutuhan 
minimal alat 
peralatan 
keamanan 
(Alpakam) 
dan alat 
materil 
khusus 
(Almatsus) 
Polda Sulsel; 

Program sarana 
dan prasarana 
aparatur Polri 

1. Pengemban
gan 
peralatan 
polri 

2. Pengemban
gan fasilitas 
dan 
konstruksi 

 2  Meningkatkan 
pembangunan 
postur Polda sulsel 
yang 
professional,bermora
l,modern melalui 
perubahan mind set 
dan culture set 
(Revolusi Mental) 

2    mendorong 
peningkatan 
kapasitas 
SDM polda 
sulsel 
sebagai 
bagian 
penerapan 
reformasi 
birokrasi 
Polri;    

Program pendidikan 
dan latihan aparatur 
polri 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pengembangan 
Diklat Polri. 

  3     mendorong 
peningkatan 
kapasitas 
SDM Polda 
Sulsel 
sebagai 
bagian 
penerapan 
Reformasi 
Birokrasi 
Polri; 

Program 
pemberdayaan 
sumber manusia 
Polri 

 

 

 

 

 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pengembangan 
SDM Polri. 

4    mewujudkan Program 1 Dukungan 
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tata kelola 
organisasi Polda 
Sulsel yang 
bersih, 
transparan dan 
akuntabel guna 
soliditas internal 
Polda Sulsel 
untuk 
meningkatkan 
kepercayaan 
masyarakat 
terhadap Polda 
Sulsel dengan 
berorientasi 
kearifan lokal 
yaitu Sipakatau 
Sipakalebbi, dan 
Sipakainge; 

pemberdayaan 
sumber daya 
manusia Polri 

manajemen dan 
teknis 
pengembangan 
SDM Polri 

5 melanjutkan 
usulan 
pembangunan 
standar 
pelayanan prima 
pada tingkat 
Polsek, Polres 
dan Polda 
dengan 
melengkapi 
Daftar Susunan 
Personil dan 
Peralatan 
(DSPP) yang 
dihitung 
berdasarkan 
beban kerja. 

Program 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur Polri 

 

Program 
pemberdayaan 
sumber daya 
manusia Polri 

 

1 
Pengembangan 
peralatan Polri  

 

3 
pengembangan 
fasilitas dan 
konstruksi  

 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pengembangan 
SDM Polri 

 

1  Dukungan 
manajemen dan 
teknis  

 

 

  6 peningkatan 
kesejahteraan 
personil Polda 
Sulsel dalam 
rangka 
meningkatkan 
profesinalisme 

Program 
pemberdayaan 
sumber daya 
manusia Polri 

 

Program 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur Polri 

3 
pengembangan 
SDM Polri 
pengembangan 
fasilitas dan 
konstruksi 

  7 menyelaraskan 
dan 
mengefektifkan 
secara optimal 

Program 
pengawasan dan 
peningkatan 
akuntabilitas 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pengawasan 
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kegiatan 
pengawasan dan 
pemeriksaan 
oleh Aparat 
Pengawasan 
Internal 
Pemerintah 
(APIP) guna 
mewujudkan 
aparat Polda 
Sulsel yang 
professional dan 
akuntabel serta 
menerapkan 
Sistem 
Pengendalian 
Intern 
Pemerintah 
(SPIP) secara 
maksimal guna 
mencegah 
terjadinya KKN; 

aparatur Polri umum dan 

2 pemuliaan 
profesi dan 
pengamanan; 

Penyelenggaraa
n pemeriksaan 
dan pengawasan 

 Meningkatkan 
pelayanan prima ked 

Pada masyarakat 
dengan berorientasi 
pada kearifan lokal 
yaitu Sipakatau, 
Sipakalebbi dan 
Sipakainge 

8 optimalkan 
pelayanan 
masyarakat yang 
prima melalui 
penggelaran 
personel dengan 
Alpalkam dana 
Almatsus yang 
berbasis 
teknologi; 

Program dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 

 

Program 
peningkatan sarana 
dan prasarana 
aparatur Polri 

 

Program kerjasama 
keamanan dan 
ketertiban 

2 
Penyelenggaraa
n teknologi 
informasi  

 

1 
Pengembangan 
peralataan Polri 

 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis kerja 
sama dan 
ketertiban 

  9 memperkuat 
bidang 
kehumasan 
melalui 
implementasi 
keterbukaan 
informasi public 
guna 
mewujudkan 
kepercayaan 
masyarakat; 

Program dukungan 
manajemen dan 
pelakasanaan tugas 
teknis lainnya 

2 
Penyelenggaran 
teknologi 
informasi 

  10 
mengoptimalkan 
pengelolaan 
keamanan 
wilayah Provinsi 
Sulawesi Selatan 
untuk 
menciptakan 

Program 
pengembangan 
strategi keamanan 
dan ketertiban  

Program kerjasama 
keamanan dan 
ketertiban  

3 
Penyelenggaran 
strategi 
keamanan dan 
ketertiban 
bidang Politik 
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rasa aman 
masyarakat; 

Program 
pemberdayaan 
potensi keamanan  

Program 
pemeliharaan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat  

 4 meningkatkan 
kemampuan deteksi 
intelijen Polda Sulsel 
dengan memanfaatkan 
teknologi intelijen 
modern guna 
mengeliminir setiap 
potensi gangguan 
keamanan wilayah 
Provinsi Sulsel; 

11 memperkuat 
kemampuan 
deteksi aksi 
intelijen (deteksi 
dini, peringatan 
dini dan cegah 
dini) yang 
didukung 
personel, 
anggaran dan 
teknologi intelijen 
yang modern 
dalam rangka 
mengeliminir 
setiap potensi 
gangguan dan 
gejolak social; 

Program dukungan 
manajemen dan 
pelaksanaan tugas 
teknis lainnya 

 

Program 
pemberdayaan 
potensi keamanan 

2 
Penyelenggaraa
n teknologi 
informasi  

 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis potensi 
keamanan 

 5 Meningkatkan 
kerjasama dan 
kebersamaan antar 
unsur ( sinergi 
polisional) yang kokoh 
dengan instansi 
pemerintah/ penegak 
hokum, civitas 
akademis, LSM dan 
komponen masyarakat 
berdasarkan royong 
untuk menciptakan 
keamanan wilayah 
hokum Polda Sulsel 
secara berkelanjutan 

 

6 tergekarnya 
habinkamtibmas 
diseluruh 
Desa/Kelurahan guna 
mendorong partisipasi 
masyarakat Sulsel 
dalam menjaga 
kamtibmas; 

 

 

 

12 
mengoptimalkan 
sinergi polisional 
antar unsur-
unsur  terkait 
(instansi 
Pemerintah/ 
penegak hokum, 
civitas akademis, 
LSM  dan 
komponen 
masyarakat); 

 

13 melanjutkan 
pemantapan 
pelaksanaan 
perpolisian 
masyarakat 
(Communty 
Policing) 
dengan 
Bhabinkamtibma
s dan kelompok 
kesadaran 
masyarakat 
Sulsel dan 
Sulbar tentang 
Kamtibmas; 

Program kerjasama 
keamanan dan 
ketertiban 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
pemeliharaan 
keamanan dan 
masyarakat 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis kerjasama 
dan ketertiban  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dukungan 

manajemen dan 

teknis 

pemeliharaan 

dan keamanan 

dan ketertiban 

masyarakat 

 

6 Pembinaan 

operasional 

pemeliharaan 
keamanan 

 7 Terwujudnya 
Kamseltiblancarlantas 

14 Meningkatkan 
standar 

Pemeliharaan 
keamanan dan 

4 Peningkatan 
pelayanan 
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melalui peningkatan 
budaya tertib lalu lintas, 
penegakan hukum dan 
penurunan tingkat 
fatalitas kecelakaan 
korban meninggal 
dunia;  

berlalulintas 
keselamatan dan 
menurunkan 
tingkat fatalitas 
korban 
kecelakaan 
berlalu lintas di 
jalan; 

15 Membangun 
budaya tertib lalu 
lintas terhadap 
para pengemudi 
di jalan 

ketertiban 
masyarakat; 

 

 

 

 

 

Program dukungan 

manajemen dan 

pelaksanaan tugas 

teknis lainnya; 

 

Pemeliharaan 

keamanan dan 

ketertiban 

masyarakat; 

keamanan dan 
keselamatan 
masyarakat di 
bidang lantas; 

 

 

 

2 

Penyelenggara

n teknologi 

informasi; 

 

5Peningkatan 

pelayanan 

keamanan dan 

keselamatan 

masyarakat di 

bidang lantas. 
 8 Terciptanya rasa 

aman masyarakat dari 
4 (empat) jenis 
kejahatan (kejahatan 
konvensional, 
kejahatan terhadap 
kekayaan Negara, 
kejahatan transional, 
dan kejahatan 
berimplikasi 
kontinjensi) 

16 
Memaksimalkan 
fungsi 
pencegahan dan 
penegakan 
hokum terhadap 
4 (empat) jenis 
kejahatan 
(kejahatan 
konvensional, 
kejahatan 
terhadap 
kekayaan 
Negara, 
kejahatan 
transional, dan 
kejahatan 
berimplikasi 
kontinjensi) 

Pemeliharaan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat; 

 

Program 
Penyelidikan dan 
Penyidikan Tindak 
Pidana. 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
penanggulan 
gangguan 
keamanan dalam 
negeri berkadar 
tinggi. 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pemeliharaan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat. 

4 Penindakan 
tindak pidana 
umum 

5 Penindakan 
tindak pidana 
Narkoba 

6 Penindakan 
tindak pidana 
Ekonomi khusus; 

7 Penindakan 
tindak pidana 
korupsi; 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pemeliharaan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat. 

  17 Penguatan 
back up 
operasional 
Brimob Polda 
Sulsel dalam 
rangka 
penanganan 
gangguan 
keamanan 

Pemeliharaan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat 

 

 

Program 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
pemeliharaan 
keamanan dan 
ketertiban 
masyarakat; 

1 Dukungan 
teknis 
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berintensitas 
tinggi (flash 
point) secara 
langsung dan 
cepat, 
khususnya 
terorisme konflik 
social dan Unras 
anarkis; 

penanggulangan 
gangguan 
keamanan dalam 
negeri berkadar 
tinggi. 

 

 

 

manajemen 
penanggulangan 
keamanan 
dalam negeri 
berkadar tinggi. 

 

  18 Membangun 
kemampuan 
penyidikan 
dengan standar 
Scientific criminal 
investigation 
(penyidikan 
secara ilmiah) 
dari tingkat Polda 
sampai dengan 
tingkat Polsek; 

Program 
Penyelidikan dan 
penyidikan tindak 
pidana. 

1 Dukungan 
manajemen dan 
teknis 
penyelidikan dan 
penyidikan 
tindak pidana  

2 
Penyelenggaraa
n identifikasi 
penyelidikan dan 
penyidikan 
tindak pidana. 
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7.  Arah Kebijakan Polres Tana Toraja tahun 2019 

a.     meningkatkan pemenuhan Polres Tana Toraja dibidang sarana 
prasarana pelayanan Polri; 

b.     optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran 
personel dan peralatan Polres Tana Toraja yang berbasis teknologi 
dengan mengedepankan “Polisi Mabulo Sibatang” dan Polisi 
Ammangeiki (Polisi mendatangi masyarakat); 

c.     peningkatan kemampuan Polair dalam rangka mendukung kebijakan 
poros maritime; 

d.     Melaksanakan sosialisai ke sekolah sekolah dalam pelaksanaan 
rekrutmen anggota Polri dengan memperhatikan kebutuhan 
organisasi dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan 
humanis; 

e.     meningkatkan profesionalisme anggota Polres Tana Toraja melalui 
pelatihan fungsi tehnis kepolisian; 

f.     peningkatan kesejahteraan personel Polres Tana Toraja serta 
meningkatkan alokasi anggaran yang proporsional dalam rangka 
profesionalisme pelayanan Kamtibmas kepada masyarakat; 

g.     menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan 
pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal 
Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polres Tana Toraja 
yang profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna 
mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); 

h.     meningkatkan kualitas keamanan keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas dengan menurunkan tingkat fatalitas korban 
kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; 

i.     melanjutkan pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat 
(community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok 
kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas dengan membentuk 
kampung kamtibmas; 

j.     penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan 
informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; 

k.    memperkuat kemampuan deteksi aksi intelijen (deteksi dini, 
peringatan dini dan cegah dini) yang didukung personel, anggaran 
dan teknologi intelejen yang memadai dalam rangka mengeliminir 
setiap potensi gangguan dan gejolak sosial; 

l.    pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 
(empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, 
transnasional, terhadap kekayaan negara, dan berimplikasi 
kontinjensi yang disertai pengadaan sarana dan prasarananya; 

m.    pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat untuk 
mewujudkan rasa aman melalui penggelaran Polisi berseragam. 
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8.         9 (sembilan) Program Unggulan Kapolda Sulsel :   

Dalam rangka menindak lanjuti arah kebijakan yang telah 

ditetapkan maka Kapolda Sulsel membuat  9 ( sembilan ) program 

unggulan yang berorientasi kearifan lokal : Sipakatau, Sipakalebbi, 

Sipakainge, yaitu; 

1) kami datang melayani anda; 

berkantor di luar Polda, bekerja sama dengan tokoh masyarakat 

dan media untuk menerima komplain dari masyarakat. 

2) makassar beretika; 

pamen yang ditunjuk menjadikan mahasiswa dan anggota geng 

motor sebagai Saudara Angkat. 

3) polisi Mabbulo Sibatang; 

polisi beserta dengan tokoh masyarakat duduk bersama dalam 

menjaga situasi kamtibmas agar tetap kondusif. 

4) Penanganan konflik sosial; 

tiada hari tanpa kawan dengan masyarakat dan aparat dalam 

menyelesaikan masalah / konflik. 

5) police Care; 

kepedulian sosial 

6) police Goes to school;  

Ceramah di sekolah-sekolah tentang undang-undang lalu lintas, 

undang-undang narkoba dan undang-undang korupsi; 

7) kampung Kamtibmas; 

mengajak masyarakat menjadi Polisi bagi diri dan lingkungannya. 

8) pencegahan Tipikor; 

membentuk tim pengawas dan MOU dengan penegak hukum. 

9) Rekruitmen calon Polisi; 

dengan prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis 

(Betah). 
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7. Motto Polres Tana Toraja BERIMAN : 

Dalam rangka menindak lanjuti 9 (sembilan) program unggulan 

yang telah ditetapkan Kapolda Sulsel maka Kapolres Tana Toraja 

membuat motto BERIMAN yaitu : 

1)  Berbudi 

   Ketauladanan,  berprilaku baik di tengah-tengah masyarakat. 

2)    Excellent (Sempurna) 

   Menjalankan tugas dengan  sebaik-baiknya dengan penuh rasa 

tanggung jawab. 

3)    Reaktif 

Peka  dalam melihat situasi yang ada ditengah masyarakat dan 

langsung merespon.  

4)    Inovatif  

Memiliki kemampuan /ide-ide dalam melaksanakan/melayani 

masyarakat 

5)   Melayani 

 Mempermudah pelayanan prima  tanpa  imbalan. 

6)    Aman 

(a) Masayarakat  selalu terlindungi  dan rasa nyaman; 

(b) Melaksanakan patroli di daerah rawan. 

7)    No KKN 

Tidak membeda-bedakan dalam pelaksanaan tugas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    VI.    Program Kegiatan.... 


