
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH SULAWESI SELATAN 

RESOR TANA TORAJA 
 
 

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) POLRES TAHUN 2018 
 
 

NO 
SASARAN STRATEGIS 

URAIAN INDIKATOR KINERJA  TARGET 

1 2 3 4 

1. 
Terpenuhinya sarana / 

prasarana dan Almatsus 

Polres Tana Toraja 

a. Jumlah penambahan kebutuhan 

minimal alat meteril khusus                  

( almatsus ) Polres Tana Toraja; 

b. Jumlah pengadaan barang untuk 

membantu pelaksanaan tugas 

pada Polres Tana Toraja. 

 

70 Paket 

  

 

70 Paket  

2. 
Terbangunnya postur 

Polres Tana Toraja 

yang professional, 

bermoral, modern dan 

unggul melalui 

perubahan mind set dan 

culture set ( Revolusi 

mental )  

a. Jumlah personel Polres Tana 

Toraja yang memiliki pendidikan 

kejuruan sesuai dengan bidang 

tugasnya; 

b. Jumlah personel Polres Tana 

Toraja yang memiliki pelatihan 

mind set dan culture set; 

c. Jumlah pelatihan fungsi yang di 

laksanakan oleh personel Polres 

Tana Toraja. 

178 Pers 

 

 

 

40 Pers 

 

 

50 Giat 

3.  Tergelarnya kekuatan 

Polres Tana Toraja 

pada titik rawan 

gangguan Kamtibmas 

secara 

berkelanjutan/kesinamb

ungan. 

a. Jumlah personel Polres Tana 

Toraja yang telah di tempat di 

wilayah rawan longsor; 

b. Jumlah penambahan sarana 

Polsek khusus Ranmor (R2) trail 

dalam membantu pelaksanaan 

tugas di desa/lembang yang 

berada di daerah perbukitan. 

3 Pers 

 

 

26 R2 

    

4. Terwujudnya 

peningkatan pelayanan 

prima kepada 

masyarakat dengan 

berorientasi pada 

kearifan lokal  

a. Mutu pelayanan terhadap Indeks 

Kepuasan Masyarakat  (IKM) 

yang dilakukan oleh satuan kerja; 

b. Persentase peningkatan SP2HP 

di banding tahun sebelumnya ; 

c. Respon time kehadiran Polri di 

TKP. 

 Baik 65.59- 
85.75  

 

1550 

 

30 Menit 

 
  



2 
 

 

5. 
Terdeteksi dan 

terpantaunya berbagai 

potensi gejolak sosial 

dalam masyarakat, 

sehingga mampu 

mencegah dan 

menanggulangi 

gangguan kamtibmas 

yang dapat mengarah 

kepada terjadinya 

kerusuhan, dengan 

meningkatkan peran 

intelijen kepolisian 

diwilayah hukum Polres 

Tana Toraja; 

a. Jumlah laporan informasi yang 

dapat digunakan oleh pimpinan 

untuk  menciptakan keamanan 

dan ketertiban di Polres Tana 

Toraja. 

b. Penertiban SKCK; 

 

c. Perizinan/pemberitahuan 

kegiatan masyarakat. 

100 Lap 

 

 

 

 

15 Menit 

 

20 Menit 

6.  
Tergelarnya 

Bhabinkamtibmas di 

seluruh desa / 

kelurahan dalam rangka 

implementasi polmas 

dan melakukan deteksi 

dini terhadap potensi 

gangguan keamanan 

dan gejolak sosial 

masyarakat;  

a. Jumlah penempatan 1 (satu) 

Bhabinkamtibmas di setiap desa 

secara bertahap dari 311 

Desa/Lembang ; 

100 org 

7. 
Terjaminnya keamanan, 

keselamatan, ketertiban 

dan kelancaran lalu 

lintas barang dan orang 

di wilayah Polres Tana 

Toraja; 

a. Persentase penurunan laka 

lantas; 

b. Persentase penurunan tingkat 

fatalitas korban laka lantas 

meninggal dunia; 

c. Persentase penurunan jumlah 

pelanggaran terhadap 5 jenis 

pelanggaran lalu lintas. 

10 % 

 

10% 

 

 

10% 
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