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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1. Kondisi Umum 

Pembangunan Nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan 

negara untuk melaksanakantugas mewujudkantujuan nasional sebagaimana 

dirumuskan dalam PembukaanUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Dalam melaksanakan Pembangunan Nasional Indonesia sebagaimana 

telah dicantumkan dalam Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025telah menetapkan Visi 

Pembangunan Nasional tahun 2005-2025 yaitu “Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, 

dan Makmur”. Dalam implementasinya, RPJPN dibagi dalam tahapan pembangunan 

nasional yang disebut dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN), yaitu RPJMN I Tahun 2005-2009; RPJMN II Tahun 2010-2014; RPJMN III 

Tahun 2015-2019; dan RPJMN IV Tahun 2020-2025.  

Dalam menjabarkan agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum 

Grand Strategi Polri 2005 - 2025, POLRES TANA TORAJA  telah menetapkan 4 

(empat) tahapan Renstra POLRES TANA TORAJA  yang meliputi: Renstra Tahap I 

untuk tahun 2005-2009, Renstra Tahap II untuk tahun 2010-2014, Renstra Tahap III 

untuk tahun 2015-2019, dan Renstra Tahap IV untuk tahun2020-2025. Tahapan 

Renstra POLRES TANA TORAJA tersebut berpedoman pada Renstra Polri, 

disinkronisasikan dengan Grand Strategi Polri yang merupakan amanat dari Reformasi 

Birokrasi Polri (RBP) yang disusun dan dirumuskan oleh tim Pokja RBP. 
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Bagan: Tahapan Grand Strategi POLRES TANA TORAJA 
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Renstra Tahap I tahun 2005-2009 telah terlaksana dengan sasaran terwujudnya 

Postur Polres Tana Toraja yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, 

pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibmas 

dan menegakkan hukum, Renstra Polres Tana Toraja Tahap II Tahun 2010-2014 terus 

berusaha mewujudkan pelayanan Kamtibmas prima, tegaknya hukum dan Kamdagri 

mantap, serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif. 

Pelaksanaan Renstra Polres Tana Toraja 2010-2014 berjalan cukup baik,hal ini 

ditandai dengan kondisi Kamtibmas dan Kamseltibcarlantas yang kondusif sehingga 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan masyarakat dan aktivitas 

pemerintahan. Meskipun dalam kurun waktu tersebut masih terjadi berbagai gangguan 

Kamtibmas, diwilayah hukum Polres Tana Toraja. 

Secara umum Polres Tana Toraja telah mencapai sasaran strategis yang telah 

direncanakan dalam Renstra Polres Tana Toraja Tahun 2010-2014, dibidang 

operasional Polres Tana Toraja juga telah berhasil mengamankan beberapa kegiatan 

dalam agenda dan kalender nasional maupun daerah, polres tana toraja telah sukses 

dalam melakukan kegiatan pengamanan Pemilukada, Pemilu legislatif dan Pemilu 

Presiden/Wakil Presiden 2014. Khusus Pemilu Presiden/Wakil Presiden Polres Tana 

Toraja melibatkan perkuatan sebanyak 13.510 personel dengan rincian Polda 

sebanyak 2.852 personel dan dari 29 (dua puluh sembilan) Polres/Tabes sebanyak 

10.658 personel. Polres Tana Toraja beserta jajarannya berupaya untuk mendekati 

implementasi konsep ideal”satu TPS satu anggota Kepolisian. 
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Total petugas pengamanan operasi ketupat sebanyak 3.058 personel, yang terdiri 

dari gabungan kekuatan Polri, TNI Satpol PP, DLLAJR, Kesehatan, Dishub, Orari, 

Pemadam Kebakaran, Senkom, Jasa Raharja dan Pramuka dengan rincian TNI 299 

orang, Satpol PP 273, DLLAJR 82 orang, Kesehatan 191, Dishub 200 orang, Orari 25 

orang, Pemadam Kebakaran 97 orang, Senkom 32 orang, Jasa Raharja 3 orang dan 

Pramuka 192 orang sisanya dari Personel Polri. 

Pencapaian optimal Polres Tana Toraja sebagai pelayan masyarakat ditunjukkan 

pada pengamanan arus mudik lebaran yang diberi nama“Operasi ketupat 2014”dan 

operasi Lilin dan Tahun Baru 2015. Data Ditlantas Polres Tana Toraja, selama 

pelaksanaan Operasi Ketupat yang dilakukan pada tahun 2014 rata-rataangka 

kecelakaan turun 0.1% dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selama 13 

hari Operasi Ketupat 2014 tercatat hanya 177 kasus. Sedangkan pada tahun 2013 

terjadi 173 kasus kecelakaan. Pada tahun 2014 sebanyak 51 korban meninggal dunia, 

60 luka berat, 220 luka ringan, dan kerugian materiil Rp. 463.800.000,- Sedangkan 

pada tahun 2013 tercatat 43 meninggal dunia, 43 luka berat,159 luka ringan, dan 

kerugian materiil Rp. 655.915.000,-. 

 Grafik: data perbandingan operasi ketupat 2013 dengan 2014 

 

 

 

 

 

 

Mengingat keterbatasan baik anggaran personel maupun sarana prasarana 

dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu dalam rangka memelihara Kamtibmas, 

selaku pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat dan penegak hukum, Kapolres 

Tana Toraja mencanangkan “Berfikir Fokus, Bertindak Selektif dalamupaya 

mewujudkan trust buildingdan partnership building, Polres Tana Toraja juga telah 

menindak lanjuti dalam 9 Program Unggulan (Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge) 

yaitu Kami Datang                                                                                         
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Melayani Anda, Makassar beretika, Polisi Mabbulo Sibatang, Penanganan Konflik 

Sosial, Police Care (Polisis Peduli), Police Goes To School, Kampung Kamtibmas, 

Pencegahan Tipikor dan Rekruitmen Calon Polisi (Betah) dengan kondisi yang 

diharapkan; peran aktif Polri dengan toga, tomas, tokoh pemuda, masyarakat menjadi 

mitra masyarakat menjaga stabilitas kamtibmas, keberadaan polisi dapat 

menyelesaikan masalah masyarakat dengan mengedepankan budaya/nilai-nilai 

kearifan lokal. 

Pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri (RBP), Polres Tana Toraja 

menduduki ranking ke- 7 dari 31 Polda, sedangkan dalam pelaksanaan Rencana Aksi 

Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi (RAN-PPK), Polda telah memberikan 

kontribusi poisitif sehingga Polri memperoleh penilaian warna hijau dari UKP4, 

demikian juga terhadap pertanggungjawaban keuangan sehingga Polri memperoleh 

penilaian/opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa paragraf dari BPK-RI. 

Dalam rangka pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), dimana Polri telah 

menetapkan rasio Polisi dibanding jumlah penduduk 1:575. Saat ini jumlah personel 

Polres Tana Toraja telah mencapai 19.974 dan jumlah penduduk sebanyak 9.674.868 

jiwa, apabila polisi dibandingkan dengan jumlah penduduk rasio 1:484 maka Polres 

Tana Toraja sudah mencapai rasio Polisi yang telah ditetapkan oleh Polri, namun 

demikian apabila melihat DSP Polres Tana Toraja yang saat ini masih membawahi 

Propinsi Sulsel dan Propinsi Sulbar. Polres Tana Toraja berusaha melakukan upaya-

upaya peningkatan kualitas dan kuantitas guna menghadapi segala tuntutan tugas 

Polri dan pemenuhan personel mendekati DSP. Strategi yang dilaksanakan ialah 

penambahan personel Polres Tana Toraja dengan mengutamakan putra daerah 

(prinsip local boy for local job). Rekrutmen yang dlakukan Polres Tana Toraja untuk 

menjaring calon-calon yang berkualitas baik secara kesamaptaan jasmani, moral 

kepribadian, maupun intelektual, melalui proses werving yang dilakukan secara 

proporsional, bersih, transparan dan objektif serta akuntabel dengan melibatkan pihak 

luar sebagai pengawas. 

Pada bidang pembangunan sarana dan prasarana, sejalan dengan arah 

kebijakan Polres Tana Toraja dalam meningkatkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat melalui penanggulangan kriminalitas secara profesional, bermoral dan 

modern, serta menjunjung tinggi HAM, Polres Tana Toraja telah berupaya melakukan 

pemenuhan sarana  
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dan prasarana Polres Tana Toraja, dengan mengusulkan pembangunan sarana dan 

prasarana kepolisian yang soft power dan tidak melanggar HAM; 

mengoptimalkanLayanan Contact Centre 110; pengusulan penambahan ranmor 

operasional maupun ranmor khusus; melakukan pengusulan pengadaan peralatan 

Dalmas, PHH Brimob diantaranya security barrier dan kendaraan taktis berupa APC 

dan AWC; pengusulan pembangunan fasilitas kepolisian dalam upaya mendekatkan 

Polisi dengan masyarakat dengan dibangunnya beberapa  Polsek,termasuk 

peningkatan tipologi  Polsek dan Polsubsektor. Sedangkan dalampengadaan barang 

dan jasa Polres Tana Toraja pelaksanaannya dengan menggunakan LPSE/ E-

procurement. 

Di bidang pelayanan publik, Polres Tana Toraja telah melakukan perbaikan 

sistem dan prosedur layanan dasar Kepolisian, antara lain SIM, STNK, BPKB, SP2HP, 

SKCK. Sistem pelayanan tersebut terus dibenahi untuk menunjang perang Polri hadir 

di tengah-tengah masyarakat dalam memberikan pelayanan prima. Salah satunya 

adalah layanan perpanjangan SIM online dan perpanjangan STNK mobile di tempat-

tempat umum dan lokasi perbelanjaan. 

Selain keberhasilan tersebut diatas, selama tahun 2010 sampai dengan tahun 

2014, Polres Tana Toraja masih menghadapi beberapa tantangan, dibidang 

operasional antara lain permasalahan konflik sosial masih terjadi di beberapa wilayah 

Sulawesi Selatan dan Barat yang memerlukan penanganan secara 

serius,komprehensif, dan berkesinambungan.sementara itu dalam upaya 

menanganipotensi konflik sosial yang berkembang seperti: masalah agraria, sengketa 

sumber daya alam, dan lain sebagainya, penanganannya belum optimal karena belum 

terwujudnya sinergi polisional dengan beberapastakeholdersyang terkait. 

Dibidang anggaran selama 5 (lima) tahun telah menunjukan terjadinya kenaikan 

yang cukup signifikan.Walaupun telah mengalami kenaikan, dukungan anggaran 

Polres Tana Toraja selama ini ternyata masih didominasi oleh Belanja Pegawai 

sebesar Rp. 31.293.278.000,sedangkan Belanja Barang sebesar Rp. 28.000.000 

untuk mendukung operasionalisasi pelaksanaan tupoksidi bidang kamtibmas justru 

dirasakan masih sangat  terbatas, namun demikian Polres Tana Toraja telah 

melakukan upaya efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan anggaran. 
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Bagan: Anggaran RESORT TANA TORAJA 

 

 

 

 

 

 

Tantangan lain yang masih dihadapi Polres Tana Toraja sampai saat ini 

khususnya dibidang organisasi yakni belum terbentuknya Polda di Provinsi Sulbar 

serta belum terbentuknya Polres pada 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Toraja 

Utara dan Kabupaten Mamuju Tengah selanjutnya masih banyak Polsek yang 

membawahi lebih dari satu kecamatan. Tipologi Polsek dan Polsubsektoryang belum 

disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing menyebabkan belum 

tercapainyapelayanan yang maksimal kepada masyarakat, tingkat kesejahteraan 

personel Polri yang masih rendah termasuk  tunjangan kinerja yang masih kecil turut 

mempengaruhi kinerja personel Polri dibidang pelayanan publik seperti belum 

optimalnya pelaksanaan Quick Wins  diseluruh wilayah jajaran Polres Tana Toraja, 

belum optimalnya keberadaan anggota Polri ditengah-tengah masyarakat yang siap 

untuk menolong, mengayomi, melindungi dan menjaga Kambtibmas. 

Polri kedepan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan Kamtibmas 

yang semakin kompleksyang mengarah pada transnational crime (kartel, bioterorism, 

narcotika, cyber crime).Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya 

teknologi informasi dan komunikasi,sangat berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas 

yang tentunya berdampak pada operasionalisasi tupoksi Polri di lapangan, sedangkan 

untuk menghadapi hal tersebut, kondisi peralatan Polri yang ada saat ini dirasakan 

belum mampu mengimbangi perkembangan tersebut. Masih adanya permasalahan-

permasalahan sosial ditengah-tengah kehidupan masyarakat yang berimbas kepada 

beberapa sektor kebijakan yang berpotensimenimbulkankonflik,yang pada akhirnya 

berdampak padameningkatnya gangguan kamtibmas di masyarakat.Selain itu, seiring 

perkembangan zaman, pergeseran nilai-nilai sosial di masyarakat yang begitu cepat 

ternyata juga berdampak terhadap berkembangnya gangguan kamtibmas. 

80.51

18.06.27

1.42

belanja pegawai belanja barang belanja modal
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Dengan terpilihnya Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia pada pemilu 

2014, pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah membentuk kabinet baru bernama 

Kabinet Kerja dengan agenda strategis Tri Sakti dan agenda prioritas Nawa Cita. 

Selaras dengan keinginan kabinet kerja untuk membangun politik, keamanan dan 

ketertiban masyarakat melalui peningkatan kepercayaan publik dengan melakukan 

pembinaan terus menerus mental dan disiplin anggota Polri, menyesuaikan kurikulum 

pendidikan dan pelatihan untuk menghasilkan anggota Polri yang berwatak sipil, tidak 

militeristik dalam tugas penegakan hukum dan Kamtibmas,  melakukan evaluasi 

perundang-undangan yang terkait dengan Polri dengan berbasis pada arah kebijakan 

penataan Polri menjadi institusi profesional dan modern. 

 

2. Potensi dan Permasalahan 

a. Potensi Gangguan Keamanan dari sisi politik, keamanan dan 

kemasyarakatan 

1) Global 

a) berbagai negara diseluruh dunia masih menganggap demokrasi liberal 

sebagai sistem pemerintahan yang paling   ideal. Negara-negara barat 

(Amerika Serikat dan Uni Eropa) masih terus berupaya mengarahkan 

sistem demokrasi liberal dan neoliberalisme sebagai sistem politik dan 

ekonomi bagi negara-negara berkembang. Hegemoni, infiltrasi dan 

pemaksaan terus dilakukan melalui berbagai lembaga internasional 

seperti WTO, PBB, WB, IMF serta berbagai skema bantuan 

internasional.  

b) seiring dengan perjalanan waktu, kekuatan demokrasi AS telah 

mendapat tantangan dari kelompok Sosialisme Baru yang semakin 

berkembang di Amerika Latin, dan meraih puncak kekuasaan di 

beberapa negara seperti Venezuela, Paraguay, Chile dan Argentina. 

Selanjutnya terjadi penguatan politik ekonomi dalam skala regional di 

Amerika Latin melalui bentuk kerjasama dengan Republik Rakyat Cina 

dan Rusia. 
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c) tantangan demokrasi liberal juga muncul dari kelompok 

fundamentalisme Agama untuk melawan pengaruh dengan 

mengembalikannya pada nilai-nilai awal/orisinalnya. Kelompok ini 

berkembang dalam berbagai negara dan agama. Di Amerika Serikat, 

fundamentalisme agama Kristen berkembang dalam bentuk sekte-

sekte bahkan yang mempersenjatai diri seperti Jemaat David Korresh. 

Di kawasan Asia dan Afrika, fundamentalisme agama Islam tumbuh  

sebagai dampak globalisasi ekonomi dan reaksi terhadap dominasi 

AS. Fundamentalisme agama Islam berpusat di negara-negara yang 

mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Maroko, Saudi 

Arabia, Afghanistan, Pakistan dan Indonesia. Dalam pandangan AS, 

fundamentalisme agama kerap dikaitkan dengan isu-isu terorisme 

internasional. 

d) dalam menghadapi ketatnya persaingan global telah terjadi perubahan 

besar pada pola-pola hubungan antar negara di level internasional. 

Perubahan paling mencolok dapat dilihat dari bermunculannya 

organisasi-organisasi kerjasama antar negara, terutama di tingkat 

regional, yakni Uni Eropa (UE), ASEAN, PIF, NAFTA dan The 

Mercosur-European Union Business Forum (MEBF). Terlepas dari 

motif pendiriannya, kehadiran organisasi-organisasi ini memberi warna 

baru bagi hubungan Internasional dimana dunia cenderung bergerak 

menuju pada suatu tatanan dunia baru yang dikuasai organisasi-

organisasi regional dan Internasional.  

e) fluktuasi harga minyak dunia terus mempengaruhi aktivitas 

perekonomian global. Hal ini diakibatkan oleh: Situasi politik negara 

penghasil minyak yang tidak kondusif karena konflik eksternal/internal; 

Meningkatnya konsumsi BBM; Penurunan cadangan minyak bumi; 

Aksi spekulasi di pasar bursa komoditi internasional.  

f) terjadinya krisis keuangan global telah menimbulkan kebangkrutan 

sejumlah perusahaan besar dunia yang berdampak terhadap 

penurunan atau perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara 

berkembang. Kondisi ini juga berdampak terhadap terjadinya PHK  
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besar-besaran serta meningkatnya angka pengangguran dan 

kemiskinan.  

g) pertambahan penduduk dunia yang telah mencapai 7,2 milyar jiwa 

lebih akan mengakibatkan kelangkaan dan kenaikan harga bahan 

pangan. Di samping itu, perubahan iklim karena pemanasan global 

menimbulkan gangguan terhadap hasil panen dan jalur distribusi 

pangan internasional. Lahan pertanian akan semakin menyempit 

karena alih fungsi lahan untuk kepentingan bisnis dan industri 

sepertiterjadi di RRC, India, Brasil, Vietnam dan Thailand yang saat ini 

menjadi produsen pangan dunia. Kondisi ini akan berpengaruh 

terhadap terbatasnya ketersediaan pangan di berbagai belahan dunia 

seperti Asia dan Afrika yang berpotensi menimbulkan kerawanan 

pangan dan bencana kelaparan. 

h) terjadinya perubahan iklim (climate change) sebagai akibat 

penggunaan bahan bakar fosil, industrialisasi dan alih fungsi lahan, 

telah menghasilkan efek pemanasan global (global warming) yang 

telah meningkatkan suhu permukaan bumi serta munculnya berbagai 

ragam penyakit dan gangguan kesehatan manusia di seluruh dunia. 

i) munculnya terorisme sebagai musuh bersama dalam pola 

penanganannya cenderung telah berubah dari pola pre-emptive strike 

menjadi pola penanganan yang lebih mengedepankan cara-cara 

diplomatis dan persuasif.  

j) konflik yang sering terjadi di kawasan Afrika merupakan pertarungan  

kepentingan dalam memperebutkan  SDA. Afrika yang kaya akan hasil 

tambang dan minyak bumi, seperti Sudan, Afrika Selatan dan Nigeria 

menjadi rebutan dari kekuatan Uni Eropa dan Amerika Serikat dengan 

kekuatan Rusia dan RRC. Perebutan SDA tersebut membuat Afrika 

menjadi kawasan yang tidak pernah lepas dari konflik dan kekerasan 

yang berujung kepada pertempuran bersenjata ataupun rivalitas antar 

etnis. 

k) konflik bersenjata di Suriah antara pasukan militer Presiden Bashar Al- 

Asrad dan kelompok oposisi rentan terhadap politisan sebagai konflik 
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agama, sehingga dapat memicu mobilisasi WNI dari kelompok Islam 

garis keras pergi untuk dan ikut berperan di Suriah. 

l) berkembangnya ideologi Islamic State in Irak and Syiria (ISIS) yang 

telah merebak di berbagai wilayah Indonesia yg berdampak kepada 

ancaman terhadap keutuhan NKRI 

2) Regional 

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dinamika keamanan 

regionaladalah perkembangan situasiglobal, disamping 

perandankepentingan negara-negara besar, ditambah dengan 

permasalahan hubungan antar negara dalam satu kawasan. Berbagai 

persoalan atau konflik yang terjadi di kawasan akan mempengaruh 

terhadap kondisi keamanan internasional dan nasional negara yang ada 

dalam kawasan tersebutdan memiliki pengaruh kuat terhadap 

perkembangan Lingkungan Strategis di Indonesia adalah sebagai berikut:  

a) hubungan bilateral antara Indonesia-Australia telah beberapa kali 

mengalami pasang surut, termasuk masalah penyadapan pihak 

Australia terhadap jaringan seluler milik Presiden RI dan beberapa 

Pejabat Tinggi Negara RI, yang mengakibatkan terjadinya 

pemanggilan Duta Besar Indonesia di Australia untuk pulang ke 

Indonesia. Kondisi ini tidak lepas dari orientasi politik dan kepentingan 

pemerintahan yang berkuasa disana. Sebagai anggota FPDA, 

Australia dapat menggunakan berbagai fasilitas militer di negara-

negara persemakmuran antara lain Malaysia dan Singapura. Posisi 

geopolitik dan geostrategis membuat Australia selalu memperhatikan 

dan mempengaruhi perkembangan di Indonesia. 

b) isuMelanesian Brotherhood (persaudaraan Melanesia) digunakan 

sebagai strategi penyusunan kekuatan negara-negara Melanesia yang 

berpengaruh terhadap gerakan separatis Papua Merdeka. Vanuatu 

dan Nauru adalah negara yang mendukung perjuangan Organisasi 

Papua Merdeka (OPM). Tokoh-tokoh OPM di Vanuatu tergabung 

dalam organisasi West Papuan Peoples Representative (WPPRO) dan 

aktif melakukan kegiatan propaganda. 
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c) Pesatnya perkembangan perekonomian Republik Rakyat Cina (RRC) 

telah menempatkan Cina sebagai salah satu negara besar dan penting 

baik secara regional maupun global. Dalam rangka memenuhi 

kepentingan nasionalnya, Cina berupaya menjangkau berbagai 

belahan dunia menggunakan instrumen hubungan internasionalnya. 

Negara-negara besar maupun negara-negara di kawasan Asia Pasifik 

tidak dapat mengabaikan peran Cina bagi keamanan kawasan. Cina 

memiliki kepentingan dan mempunyai kekuatan yang harus 

diperhitungkan dalam menentukan stabilitas keamanan kawasan. 

d) dalamlingkungan regional Asia Tenggara, terjadi perubahan besar 

dalam kehidupan ASEAN, yakni kesepakatan untuk mengintegrasikan 

negara-negara ASEAN dalam sebuahKomunitas ASEAN (ASEAN 

Community) berdasarkan Piagam ASEAN (ASEAN Charter) berlaku 

pada awal tahun2009.Keberhasilan integrasi ASEAN dapat 

memainkan peran sentral (in the driving seat) dalam proses integrasi 

kawasan yang tengah berlangsung dengan sangat dinamis.  

e) kamboja merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang 

termasuk dalam Segitiga Emas (The Golden Triangle) menjadi sorotan 

dunia terutama negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengecam 

peredaran narkoba sebagai ancaman bangsa. Persoalan Kamboja 

dengan negara tetangga seperti Thailand adalah masalah tanda tapal 

batas, sementara dengan Vietnam adalah seputar kedaulatan di 

sekitar lepas pantai. 

f) konflik warga negara di Myanmar dan Thailand yang melibatkan 

mayoritas agama Budha dengan minoritas Muslim, sehingga banyak 

etnis Rohingnya yang mengungsi ke Indonesia. Etnis Myanmar yang 

mencari suaka membawa dampak konflik atau perselisihan dari 

negara asal menunggu berbulan-bulan untuk proses aplikasi suaka 

mereka. 

g) Perkembangan politik dalam negeri Thailand ditandai dengan 

pertarungan antar politik yang menimbulkan gangguan politik dan 

perdagangan di kawasan ASEAN. Instabilitas politik di Thailand 
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dijadikan sebagai tempat memasok bagi penyelundup senjata ringan 

(small arms) ke wilayah-wilayah konflik di Indonesia. 

h) hingga saat ini Pemerintah Philipina masih menghadapi berbagai 

masalah keamanan dalam negeri, khususnya masalah pemberontakan 

di Philipina Selatan yang dilakukan oleh Moro Islamic Liberation Front 

(MILF), Misuuri Break Awcro Group (MBG), dan Kelompok Abu Sayyaf 

Group (ASG) yang walaupun sudah semakin terdesak namun masih 

melakukan tindakan kekerasan berupa terror dan penculikan 

wargaPhilipina maupun orang asing dengan sasaran untuk 

mendapatkan uang tebusan. Kelompok tersebut disinyalir masih ada 

kaitan dengan kelompok radikal di Indonesia.  

i) masalahperbatasan wilayah laut dengan kepulauan Riau, Singapura 

belum bersedia melakukan pembicaraan, meskipun secara lisan telah 

menyatakan bahwa dengan adanya proyek reklamasi wilayah timur 

Changi dikatakan tidak merubah kedudukan dan batas landasan 

kontinen yang sudah ada. 

j) kebijakanPemerintah Malaysia terhadap masalah TKI cenderung 

merugikan kepentingan Indonesia. Di satu sisi Malaysia membutuhkan 

TKI, namun cenderung memperlakukan TKI kurang manusiawi.  

k) dalam masalah Kepulauan Ambalat, Malaysia berulangkali melakukan 

pelanggaran batas wilayah RI di Kalimantan Timur baik wilayah udara 

maupun laut bahkan ada kecenderungan meningkatkan aktivitasnya 

dalam rangka memperluas wilayah negaranya. 

l) disepakatinya pelaksanaan ASEAN community pada 2015 berdampak 

pada meningkatnya mobilitas barang dan orang baik masuk maupun 

keluar indonesia yang berpotensi dapat meningkatkan investasi dan 

kemajuan namun disisi lain dapat pula menimbulkan kerawanan 

kamtibmas. 
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3) Nasional 

a) Kondisi Geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam.  

Kondisi geografis, Demografi dan Sumber Daya Alam, 

merupakan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi dinamika 

kehidupan politik, ekonomi, sosial budayadan keamanannasional.  

Keberhasilan mengelola faktor-faktor tersebut akan menjadikan 

peluang dan kekuatan dalam menunjang kepentingan nasional. 

Kegagalan dalam pengelolaan  faktor-faktor tersebut akan menjadi 

kendala dan ancaman.  

b) Ideologi 

(1) penganut faham demokrasi liberal sering memanfaatkan 

momentum reformasi, demokratisasi dan perlindungan HAM 

untuk mempengaruhi para politisi, LSM, cendekiawan dan 

kelompok masyarakat agar menuntut dan memperjuangkan 

”kebebasan” tanpa batas tanpa memperhatikan nilai-nilai 

Pancasila. 

(2) kelompok penganut komunisme memanfaatkan organisasi 

massa dan LSM tertentu yang sepaham dengan ajaran 

komunisme berupaya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk 

mencabut Ketetapan MPRS Nomor: XXV/MPRS/1966, sehingga 

ajaran komunisme dapat hidupkembali di Indonesia, lebih dikenal 

dengan gerakan neo-komunisme (komunisme gaya baru).  

c) Politik 

(1) pembangunan politik nasional yang diarahkan pada 

upayamelanjutkan reformasi pada setiap aspek kehidupan 

berbangsa dan bernegara, dinilai cukup berhasil, namun 

pelaksanaannya masih diliputi suasana eforia demokrasi, 

sehingga sering bertentangan dengan peraturan dan perundang-

undangan yang berlaku. 
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(2) perkembangan sistem politik nasional sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan sistem politik global yang menekankan pada 

prinsip-prinsip demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia 

(HAM). Reformasi politik nasional saat ini telah memasuki fase 

konsolidasi demokrasi, serta melahirkan sistem politik dan 

ketatanegaraan baru. 

(3) penerapan kebijakan otonomi daerah berdampak terhadap 

melemahnya pengawasan dan koordinasi Pemerintahan Propinsi 

terhadap penyelenggaraan kewenangan di Kabupaten/Kota 

yangseharusnya memiliki kewenangan kuat danmengikat 

terhadappembinaan, pengawasan, perizinan, standar dan 

sertifikasi di Kabupaten/Kota dalam satu provinsi, menjadi tidak 

memiliki daya untuk menjadi koordinator pengembangan wilayah 

di semua bidang. Rencana Strategis dan Program 

PembangunanDaerah (Propeda) Pemerintah Kabupaten/Kota 

kadang tidak sejalan atau bertentangan dengan Renstra 

Pemerintah Propinsi.  

(4) berkaitan dengan hubungan politik pusat dan daerah, pemilihan 

kepala daerah secara langsung melalui mekanisme partai 

melahirkan dua permasalahan. Ada perbedaan pandangan 

bahwa kepala daerah merupakan wakil pemerintah pusat di 

dearah atau kepala daerah sebagai wakil masyarakat yang dipilih 

melalui mekanisme partai. Jika terjadi konflik kepentingan antara 

partai pendukung presiden dengan partai pendukung kepala 

daerah, belum jelas garis kebijakan manakah yang akan diikuti 

oleh kepala daerah tersebut.  

(5) pemekaran wilayah di berbagai daerah menimbulkan 

permasalahan karena proses pembentukannya terkesan 

dipaksakan oleh sekelompok orang/tokoh masyarakat di daerah 

tersebut dengan mencari dukungan dari berbagai pihak baik di 

daerah maupun di pusat. Dalam banyak kasus, pemekaran 

daerah tidak dilakukan melalui rencana yang matang dan 

mengabaikan persyaratan prinsip-prinsip pembentukan daerah 
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otonomi seperti batas wilayah, partisipasi rakyat, dan sumber 

daya.  
 

d) Ekonomi. 

(1) perkembangan ekonomi Indonesia selama periode 2010-2014 

masih dihadapkan pada dampak krisis keuangan global dan 

fluktuasi harga minyak dunia yang berpengaruh terhadap aspek-

aspek berikut:lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat 

menurunnya transaksi perdagangan (ekspor) dan kegiatan 

investasi; turunnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, 

terutama dollar AS; meningkatnya angkapengangguran dan 

kemiskinan akibat semakin terbatasnya peluang kerja dan 

sumber-sumber ekonomi masyarakat; meningkatnya harga 

kebutuhan pokok dan melemahnya daya beli masyarakat. 

(2) pembangunan ekonomi beberapa tahun ke depan juga akan 

dihadapkan pada ancaman krisis pangan akibat berbagai faktor : 

semakin meningkatnya harga kebutuhan pangan dunia;  

menurunnya produksi pangan nasional akibat konversi atau alih 

fungsi lahan pertanian untuk perkebunan, pemukiman atau 

pembangunan infra struktur; kelangkaan atau mahalnya harga 

pupuk di tingkat petani, sehingga banyak petani beralih profesi 

atau urbanisasi ke kota-kota besar mencari pekerjaan barudan 

meningkatnya pemanasan global (global warming)dan 

perubahan iklim (climate change) telah mempengaruhi rotasi 

atau jangka waktu panen serta ancaman kegagalan panen akibat 

kemarau panjang dan bencana alam. 

(3) secara umum, situasi ekonomi Indonesia pada tahun 2015-2019 

diperkirakan masih dalam kondisi yang sulit, terutama jika 

dikaitkan dengan stabilitas politik pasca Pemilu 2014, dampak 

krisis finansial global. Stabilitas politik dan kepemimpinan 

nasional pasca Pemilu 2014 sangat menentukan kesinambungan 

pembangunan ekonomi yang sedang berjalan.  
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Stabilitas politik dapat mempengaruhi sentimen pasar modal, 

nilai tukar rupiah dan investasi nasional.  

Sedangkan krisis keuangan global dapat mempengaruhi 

rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi, minimnya investasi 

dan terbatasnya ketenagakerjaan. Kondisi ini akanberdampak 

terhadap meningkatnya jumlah pengangguran,angka kemiskinan, 

menurunnya daya beli masyarakat, tingginya inflasi dan 

rendahnya pendapatan perkapita nasional.  

e) Sosial Budaya 

(1) keanekaragaman budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama  di 

Indonesia telah tumbuh dan berkembang, turut 

mempengaruhitatanankehidupansosialmasyarakatnya.Disisilain, 

keanekaragaman bangsa dapat dipandang sebagai potensi 

nasional untuk membangun bangsa. Namun dapat pula menjadi  

potensi konflik sebagai pemicu desintegrasi bangsa.  

(2) kemajemukan adat istiadat dan budaya daerah selain merupakan 

potensi  pembangunan  nasional, dapat  juga menjadi potensi 

konflik. Kuatnya pengaruh budaya dan gaya hidup barat yang 

masuk melalui tayangan media elektronik serta lemahnya 

regulasi media berdampak terhadap perubahan sistem nilai, pola 

pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Kecenderungan sikap 

permisif, konsumtif dan individualis telah membawa sebagian 

masyarakat untuk melakukan tindakan melanggar hukum dan 

norma-norma agama yang dapat menimbulkan gangguan 

Kamtibmas.   

(3) berkembangnya berbagai aliran/kepercayaan dalam suatu 

agama dapat menimbulkan pertentangan antar pemeluk agama 

itu sendiri, sehingga berpotensi menimbulkan sikap pro-kontra 

masyarakat yang menjurus terjadinya konflik sosial. Pemahaman 

dan implementasi ajaran agama belum berkembang secara baik, 

bahkan pada sisi tertentu mengalami penurunan dan munculnya 
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gejala fanatisme sempit. Sebagian pemuka agama cenderung 

menggunakan agama untuk kepentingan tertentu (politisasi 

agama untuk kepentingan politik dan kekuasaan) 

sehinggamenurunkan penghormatan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap para tokoh agama. 

f) Keamanan 

(1) berbagai penanggulangan gangguan Kamtibmas terkait dengan 

kejahatan konvensional maupun transnasional telah dilakukan 

dan menunjukkan hasil cukup dibanggakan. Namun demikian 

masih terdapat potensi ancaman yang harus tetap diwaspadai 

karena dapat mengganggu suasana Kamtibmas antara lain 

terorisme, perompakan, pembalakan liar, pencurian ikan, 

penambangan liar, kejahatan ekonomi lintas negara.  

(2) lemahnya penjagaan di wilayah perbatasan dan pintu-pintu 

masuk Indonesia seperti pelabuhan laut dan udara, serta 

terbatasnya kerja sama internasional menjadikan Indonesia 

sebagai lahan subur tumbuhnya kejahatan transnasional. 

Disamping itu, perkembangan organisasi kejahatan internasional 

yang didukung kemajuan Iptek terutama dalam bidang 

komunikasi dan informasi  serta  teknologi  persenjataan 

menyebabkankejahatan yang bersifat transnasional seperti 

peredaran narkoba dan terorisme sulit untuk ditangani.  

(3) sebagian jaringan teroris yang berkembang di Indonesia masih 

terus melakukan perekrutan dan pelatihan anggotabaru. 

Kerjasama mereka dengan kelompok ekstrim di Philipina, seperti 

Abu Sayyaf dan Moro Islamic Liberation Front (MILF). Sementara 

itu, kelompok JI khususnya dari elemen eks Afganistan sedang 

mengalami perpecahan bersamaan dengan menurunnya 

kredibilitas Abu Bakar Baasyir di kalangan JI karena dinilai tidak 

mampu memberikan perlindungan terhadap anggotanya.  
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4) Daerah 

  

a) Aspek Ideologi 

(1) kelompok agama yang dipelopori oleh Komite Penegakan Syariat 

Islam (KPSI) Sulsel menghendaki pedoman hidup 

bangsaIndonesia harus berpegang pada prinsip-prinsip 

kebenaran ajaran agamanya, sehingga diantara mereka telah 

berupaya dan berjuang baik melalui jalur formal maupun informal 

ingin mengganti Pancasila dengan Syariat Islam; 

(2) pandangan Partai Politik terhadap Ideologi Pancasila masih 

positif, sehingga kecil kemungkinan adanya penyelewengan 

terhadap Pancasila, namun diperkirakan  masih ada golongan  

yang berusaha menyelewengkanPancasila baikgolongan EKI/ 

EKA yang berusaha menyelundupkan  orangnya ke dalam tubuh 

Parpol maupun golongan Ekstrim lainnya yaitupara aktivis 

reformasi dan LSM yang berseberangan dengan Pemerintah dan 

nti kemapanan se-sulsel dan sulbar yaitu :  

(1) forum Komunikasi Mahasiswa/ aliansiMahasiswa; 

(2) bentukan PRD (SMID, LMND, PUDI, SBSI); 

(3) orpol/ormas; 

(4) LSM/LBH. 

(3) kegiatan-kegiatan yang mungkin timbul untuk tujuan 

penyelewengan Ideologi Pancasila adalah mempengaruhi 

masyarakat untuk mengikuti aliran-aliran kepercayaan yang 

ilegal/tanpa ijin. Hal ini didukung oleh sebagian besar masyarakat 

pedesaan memiliki pemahaman agama yangmurni danbenar 

masihminim sehinggamudah terpengaruh, maka berpotensi 

terhadap timbulnya pandangan/aliran yang menyimpang dan 

bahkan pertentangan antar umat beragama. 

b) Aspek Politik 

(1) adanya tarik menarik kewenangan, konflik kepentingan berkaitan 

dengan sumber daya nasional yang berada di wilayah Prop. 

Sulsel dan Sulbar; 
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(2) di Propinsi. Sulsel dan Sulbar telah muncul wacana pemekaran 

wilayah yaitu Kab. Bone Selatan, Kab. Luwu Tengah, dan Prop. 

Luwu Raya serta Kab. Balanipa sehingga  menjadi permasalahan 

tersendiri khususnya pro dan kontra pemekaran yang 

dapatberimplikasi   terjadinya   gangguan   keamanan;  

(3) pada tahun 2015 POLRES TANA TORAJA akan dihadapkan 

munculnya   gangguan keamanan atasketidak puasan terhadap 

hasil pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden tahun lalu; 

(4) pada tahun 2015, di Wilayah hukum POLRES TANA TORAJA 

akan diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah di 15 (lima 

belas) kabupaten yaitu; Kab.Gowa, Kab. Maros, Kab. Pangkep, 

Kab. Barru, Kab. Soppeng, Kab. Tanah Toraja, Kab. Toraja Utara, 

Kab. Luwu Utara, Kab. Luwu Timur, Kab. Selayar, Kab. 

Bulukumba, Kab. Mamuju. Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju 

Tengah dan Kab Majene. Akan   banyakkonflik yang berdampak 

pada gangguan keamanan; 

(5) kondisi media massa baik cetak maupun elektronika dan 

kebebasan pers tumbuh dan berkembang, namun belum 

diimbangi oleh tanggung jawab sesuai etika jurnalistik, sehingga 

mengarah pada kebebasan tanpa batas dan tidak 

bertanggungjawab terhadap akibat pemberitaan, sehingga 

berpotensi terjadinya : 

(a) fitnah; 

(b) pencemaran nama baik; 

(c) penghasutan; 

(d) penghinaan; 

(e) bentrok antar massa; 

(f) dan lain-lain. 

(6) pemerintah daerah telah berhasil melaksanakan program 

pembangunan daerahnya, namun masihbanyakkerawanan yang 

ditimbulkannya seperti penyalahgunaanwewenang,manipulasi 

dan korupsi; 
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(7)  konsentrasi mahasiswa terdapat di kota Makassar yang tetap 

berusaha mengangkat masalah-masalah yang berkembang di 

masyarakat untuk dijadikan isu dalam kegiatannya dengan 

menjalin komunikasi antar Kampus secara lokal maupun 

nasional. Diperkirakan kegiatan mahasiswa akan menunjukkan 

trend peningkatan dan menjurus kearah politik praktis 

denganmengangkat berbagai fenomena sosial yang berkembang 

baik lokal, Nasional maupun masalah-masalah Internasional. 

c) Aspek Ekonomi. 

(1) kondisi dibidang perbank-kan khususnya Prop. Sulsel dan Sulbar 

masih menghadapi kendala seperti : belum mampu menyediakan 

kemudahan permodalan terutama bagi koperasi dan UKM; 

(2) penerapan ACFTA khususnya di wilayah POLRES TANA 

TORAJA memberi dampak luas khususnya pertumbuhan 

ekonomi Sulsel yang mana Sulsel menjadi salahsatu pintu masuk 

barang-barang import     di wilayah    Indonesia    Timur; 

(3) wilayah Propinsi Sulsel dan Sulbar yang merupakan daerah 

pesisir laut dimana sebagian masyarakat bekerja sebagai 

nelayan berpotensi melakukanperusakanlingkungan 

denganmenggunakan bom/biusdalammenangkap ikan untuk 

memperbesar hasil tangkapan; 

(4) masih kurangnya rasa tanggung jawab pejabat pemerintahan   

terutama dibidang kehutanan di wilayah Prop. Sulsel dan Sulbar 

serta kurangnyapengawasan hutan sehingga mengakibatkan 

munculnya kasus illegal logging;   

(5) keberhasilan  sektor pertanian  dan perikanan khususnya coklat  

dan udang sebagai komoditas ekspor disatu sisi telah 

meningkatkan incame pendapatan masyarakat disisi 

lainmentalitas kewiraswastaan belum terbentuk dengan baik, 

sehingga pendapatan  dan modal yang besar tersebut cenderung 

diinvestasikan ke dalam usaha  yang beresiko  tinggi  yang lebih 

dikenal  masyakarat  dengan KSU (Koperasi Serba Usaha)  yang  
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pernah berkembang  di Kota   Makassar. Penyimpanan  dana 

masyarakat  semacam “bank gelap” tersebut telah menyimpang 

dan berdampak kerugian miliyaran rupiah; 

(6) penyediaan pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah 

dinilai mencukupi untuk wilayah Sulsel dan Sulbar namun 

distribusinyamasih akan menjadi masalah yang bersifat klasik 

dan selalu terjadi kelangkaan pada saat petani membutuhkan; 

(7) pertumbuhan ekonomi Prop. Sulsel dan Sulbar menunjukkan  

adanya peningkatan yang ditandaipeningkatan jalur lintas 

perekonomian di kawasan timur Indonesia sehingga memberikan 

peluang kepada investor dalam dan luar negeri untuk 

mengembangkan usaha dan menanamkan modalnya di wilayah 

Sulsel dan Sulbar, disisi lain kondisi tersebut juga dimanfaatkan 

olehpihak tertentu untuk melakukan penyimpangan, pelanggaran, 

manipulasi dibidang ekonomi serta yang dapat merugikan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan berdampak luas pada 

kehidupan ekonomi masyarakat; 

(8) pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan relatif belum berdampak  

cukup signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan 

masyarakat.Meskipun tingkat pengangguran mengalami 

penurunan, namun tingkat kesejahteraan masyarakatnya, 

terutama di sektor pertanian, masih relatif belum mengalami 

perbaikan yang cukup signifikan. struktur ketenagakerjaan di 

Sulsel dan Sulbar selama 2 tahun terakhir relatif tidak mengalami 

perubahan, dimana sektor pertanian dan perdagangan masih 

merupakan mata pencaharian utama penduduknya; 

(9) dibidang perdagangan masih berlangsung-nya Import illegal  

pakaian bekas (cakar), bawang putih, racun rumput, elektronik 

bekas di Kota Parepare  dan Kab. Barru  serta daerah pantai 

lainnya sehingga membawa dampak yang sangat  merugikan 

bagi daerah  Sulsel dan Sulbar terutama pertumbuhan produksi  

pakaian/garmen; 
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(10) pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur di bidang 

perhubungan, disatu sisi akan membuka isolasi antar daerah,  

namun disisi lain berpotensi mendukung terjadinya kasus 

kriminalitas  denganmodus operandi baru dan mobilitas tinggi. 
 

 

d) Aspek Sosbud 

(1) Budaya 

(a) ketentuan/norma adat dalam kehidupan masyarakat pada 

umumnya masih sangat dipatuhi oleh warga masyarakat. 

Perpaduan norma agama dengan adat istiadat 

yangmencerminkan khas masyarakat setempat, hal ini 

nampak pada kharisma tokoh adat maupunagama 

dikalangan masyarakat yang masih dominan dan tercermin 

dalam kehidupan sehari-hari; 

(b) kehadiran transmigrasi di lokasi-lokasi pemukiman 

transmigrasi yang tersebar di seluruh Prop. Sulsel dan 

Sulbar relatif berbaur dengan masyarakat setempat.  

Namun perbedaan  latar  belakang  adat istiadat/kebiasaan 

antara transmigran dengan penduduk setempat dalam 

menanggapi dan menangani suatu masalah dapat juga 

menimbulkan perselisihanbahkanbentrokfisik sehingga hal 

serupa perlu diwaspadai; 

(c) budaya membawa senjata tajam, masalah “siri”/harga diri 

dan didukung kurangnya tingkat pendidikan serta 

kegemaranminum-minuman keras(Ballo)sangat potensial 

seseorang melakukantindakankekerasan sebagai upaya 

penyelesaian masalah yang dihadapi; 

(d) masalah penyakit masyarakat  seperti  perjudian,  masih   

sulit  diberantas   karenamasih  erat  kaitannya  dengan  

masalah adat seperti di Kab. Tator, Jeneponto dan 

Bulukumba serta masalah  minuman  keras yang menjadi 

salah satu faktor stimulan  timbulnya kerusuhan/perkelahian  

kelompok; 
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(e) pengaruh budaya asing dan kurang perhatian orang tua 

dapat menimbulkan sistim pergaulan bebas karena Broken 

Home dari para remaja dapat menimbulkan kasus 

kenakalan remaja, peyalahgunaan narkoba, perkosaan dan 

pelanggaran susila. 

(2) Agama 

(a) toleransi antar umat beragama dan kehidupan beragama 

nampak berjalan dengan baik, namun masih adanya sikap 

fanatisme yang berlebihan dan sempit serta pengaruh adat 

yang masih melembaga dikalangan masyarakat tertentu 

sehingga berpotensi menjadi ancaman bagi kerukunan  

hidup  antar  umat  beragama; 

(b) kerukunan antar umat beragama selama ini khusunya di 

wilayah hukum POLRES TANA TORAJA masih terbina 

dengan baik namun masih ada sebagian kecil masyarakat 

yang mudah terprovokasi dengan isu agama. Hal ini 

dimungkinkan kurangnya pertemuan dari para tokoh agama 

dan sosialisasi dari Depag selaku pembina terkait prosedur 

pembangunan rumah ibadah; 

(c) masalah yang perlu diwaspadai adanya kegiatan 

ajaran/faham/aliran yang berpotensi menimbulkan 

pertentangan dikalangan masyarakat/tokoh agama. 

(3) Pendidikan 

(a) tingkat pendidikan sebagian masyarakat Sulsel dan Sulbar  

dirasakan masih rendah terutama masyarakat di daerah 

terpencil sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap 

kesadaran hukum masyarakat yang juga masih rendah; 

(b) dengan bergulirnya reformasi juga sangat berpengaruh 

pada transparansi dalam dunia perguruan tinggi yang 

berekses munculnya pemahaman yang keliru dari kalangan 

mahasiswa  terkait  dengan demokrasi sehingga muncul 

eforia dikalangan mahasiswa tersebut dalam penyampaian  
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ide/saran dalam bentuk unras yang merusak tatanan norma 

kampus yang berujung dengan pengrusakan infrastruktur 

yang ada bahkan perkelahian diantara sesama mahasiswa; 

(c) program pemerintah tentang pelaksanaanwajibbelajar9 

(Sembilan) tahun bagianak-anak SD hingga saat ini tidak  

banyak menimbulkan masalah, walaupun muncul Pro dan 

Kontra. Hal ini disinyalir adanya pendapat akan lebih 

menguntungkan bagi para orang tua murid khususnya 

masalah pembiayaanserta adanya Program pembinaan 

Gerakan Orang Tua Asuh yang sangat menguntungkan bagi 

para orang tua  murid yang tidak mampu;  

(d) banyaknya pelajar / mahasiswa  yang tidak mampu  lagi 

melanjutkan  pendidikan ke jenjang lebih tinggi, hal  ini 

dipengaruhi oleh faktor kemampuan pemenuhan kebutuhan  

kehidupan  akibat  krisis ekonomi yang 

berkepanjangansehingga menjadi pengangguran terdidik 

yang potensial dimanfaatkan oleh kelompok kepentingan; 

(e) kelompok remaja yang putus sekolah juga sangat peka 

terhadap berbagai ketimpangan sosial yang terjadi di 

kalangan masyarakat dan dengan keterbatasan 

lapangankerja serta ketidakpastian masa depan mereka. 

Kondisi tersebut sangat mudah untuk dihasut oleh 

golongan/oknum tertentu untuk  melakukan pelanggaran 

hukum; 

(f) adanya pembatasan dari pemerintah berkaitan dengan 

subsidi terhadap BBM yang alokasi dananya sebagian 

dialihkanke sektorlain, diantaranya bidang pendidikan 

dalam bentuk dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) 

sangat membantu dalam mendukung operasional giat 

proses belajar mengajar yangadanamun disisilain berekses 

adanya pihak/oknum tertentu yang membuat celah dengan 

penyalahgunaan alokasi dana tersebut; 

(g) perkembangan iptek khususya komunikasi, transportasi dan 

informasi sangat bermanfaat meningkatkan taraf hidup  
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masyarakat, namun disisilainapat dimanfaatkan oleh para 

pelaku kriminalitas dengan modus operandi baru seperti 

kejahatan perbank-kan, penipuan melalui SMS berkedok 

undian, bahkan aksi terorisme internasional. 

(4) Pertanahan 

Munculnya kasus-kasus sengketa tanah merupakan salah satu 

dampakperkembangan pembangunan sehingga nilai ekonomis 

tanah menjadi tinggi. Haltersebutmendorong masyarakat      

untuk mendapat keuntungan sebanyak-banyaknya sehingga 

menimbulkan berbagai permasalahan dengan latar belakang 

kasus yang berkaitan dengan: 

(a) status tanah yang tidak jelas/tanpa dokumen yang sah dan 

tanah bersertifikat ganda; 

(b) pengalihan hak yang tidak benar/secara sepihak; 

(c) masalah ganti rugi yang dianggap tidak wajar; 

(d) penyerobotan lahan oleh pihak yang tidak berhak untuk 

mencari keuntungan; 

(e) kurangnya pendekatan kepada masyarakat ataupun tokoh-

tokoh masyarakat dalam pembebasan tanah; 

(f) kebutuhan masyarakat akan lahan/tanah untuk kepentingan 

pemukiman, pertanian, perkebunan dan pertambakan; 

(g) sengketa tanah perkebunan antara perusahaan-perusahaan 

perkebunan dengan masyarakat yang saling klaim areal 

tanah akibat dari tumpang tindihnya bukti kepemilikan 

tanah. 

 

(5) Tenaga Kerja 

(a) lapangankerja yang terbatas tidak mampu menyerap jumlah 

tenaga kerja yang ada mengakibatkan meningkatnya jumlah 

pengangguran. Hal ini mendorong para pencari kerja 

mencari jalan keluar untuk memenuhi tuntutan kebutuhan 

hidup dengan mencari lapangan kerja baik di luar Propinsi. 
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Sulsel maupun di luar negeri sebagai TKI, bahkan 

melibatkan diri pada kegiatan/usahaillegalseperti 

penyelundupan dan lain-lain; 

(b) masalah di bidang ketenaga kerjaan dapat mengundang 

dan menimbulkan masalahsosial maupun ketertiban  

masyarakat yangberkaitan dengan tuntutan dan kebutuhan 

hidup manusia melalui kegiatan dan peluang antara lain : 

Kriminalitas, TKI gelap, akibat PHK dan UMR nya rendah 

dan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak 

tertentu; 

(c) adanya kesenjangan sosial yang relatif mencolok antara 

kelompok ekonomi lemah dengan kelompok konglomerat 

akan menimbulkan  kecemburuan  sosial  bahkan rasa 

ketidak puasan terhadap suatu penyelesaian masalah 

menjadi tidak tuntas sehingga dapat menjadi salah satu 

faktor pemicu terjadinya gangguan Kamtibmas seperti 

kasus unjuk rasa, SARA, ataupun kerusuhan massal; 

(d) pelanggaran terhadap hak-hak buruh yang dilakukan oleh 

pemilik perusahaan, tuntutan kenaikan upah oleh para 

buruh / karyawan,adanya tindakan PHK dari pihak 

penggunatenaga kerja merupakan faktor penyebab 

timbulnya gangguan Kamtibmas. 
 

(6) Aspek Keamanan 

(a) perubahan individu teror di wilayah hukum POLRES TANA 

TORAJA akan diawali suatu aksi retaliansi atas 

tertangkapnya pelaku-pelaku teror oleh aparat Polri. Aksi 

retaliansi ini merupakan balas dendam sekaligus  

pembuktian bahwa jejaring tetap bisa bertahan meskipun 

dilakukan penangkapan secara terus menerus. Revitalisasi 

jejaring teror tampaknya akan sekaligus menjadi 

kemunculan kelompok-kelompok yang sudah ada; 
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(b) banyaknya objek vital di wilayah Prop.Sulsel dan Sulbar 

yang pernah dijadikan sasaran pelaku teror seperti PT.Valle 

Soroako, juga memberikan gambaran keamanan; 

(c) kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di kalangan 

masyarakat Sulsel selain dilatarbelakangi oleh dorongan 

kebutuhanhidup,perbedaan taraf hidup yang 

menyolok,pengaruh adat dan kebiasaan yang tidak wajar 

seperti minuman keras, penerapan budaya   SIRI   yang     

tidak     pada  tempatnya berpengaruh secara kualitas dan 

kuantitas sitkamtibmas menjadi tantangan bagi pemerintah 

daerah Sulsel dan Sulbar. 

 

b. Analisis SWOT 

Dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa 

SWOT, yaitu:  

1) kekuatan   

a) postur kekuatan Polri dengan Mabes Polri penanggung jawab Strategi 

Keamanan, Polda sebagai  Kesatuan  Induk  Penuh,  Polres  sebagai 

Kesatuan Operasional Dasar dan Polsek sebagai simpul terdepan 

pelayanan kamtibmas prima kepada masyarakat  diharapkan dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan penggelaran 

kekuatan dan lapis kemampuan Polri tergelar mulai tingkat Propinsi 

sampai tingkat kecamatan dengan struktur POLRES TANA TORAJA 

yaitu :29 Polresdan 255  Polsekserta8Polsubsektor; 

b) berdasarkan laporan kekuatan personel POLRES TANA TORAJAbulan 

Desember  tahun 2014, pegawai negeri padaPolri sebanyak: 

20.170orang terdiri dari; anggota Polri  19.462orang dan PNS Polri 

708orang, Sehingga rasio antara anggota Polri dengan jumlah 

penduduk sulsel (9.207.836) dan Sulbar (1.383.328)= 10.591.1644 

jiwaadalah 1 : 544 ( sumber: Ro SDM POLRES TANA TORAJA dan Ro 

ops POLRES TANA TORAJA); 
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c) dukungan sarana dan prasarana POLRES TANA TORAJAsemakin 

meningkat dari tahun ke tahun khususnya peralatan operasional 

seperti; transportasi darat (kendaraan bermotor patroli dan kendaraan 

bermotor taktis), persenjataan, alat deteksi, teknologi informasi dan 

komunikasi tergelar mulai daritingkat Poldasampai dengan tingkat 

Polsek telah mendukungsebagian besar  kegiatan operasional 

POLRES TANA TORAJA, guna kelancaran pelayanan  kepada 

masyarakat;  

d) meningkatnya dukungan anggaran termasuk anggaran operasional 

Kepolisian telah terdistribusi sampai tingkat Polres (Satker) bahkan 

sampai ketingkat Polsek dan diterima pada awal tahun anggaran 

berjalan, sehingga para pimpinan satuan (Kasatker) mampu 

mengelola kegiatan yang berkualitas dalam pencapaian kinerja Satker;  

e) kemampuan fungsi operasional dalam penanganan kejahatan tertentu 

semakin meningkat dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak 

khususnya penanganan transnational crime (terorisme,narkoba), 

kejahatan terhadap kekayaan negara (illegallogging, illegal mining) 

dan kejahatan berimplikasi kontinjensi (kerusuhan massa) sehingga 

dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap POLRES 

TANA TORAJA;  

f) terisinya jabatan dan unit-unit baru dari mulai tingkat Polda sampai 

dengan tingkat Polsek sesuai dengan Perpres Nomor 52 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri, yang dijabarkan ke 

dalam Perkap 22 dan 23 tahun 2010 semakin meningkatkan 

pelayanan POLRES TANA TORAJA kepada masyarakat; 

g) adanya tunjangan kinerja / remunerasi kepada personel POLRES 

TANA TORAJA telah memberikan dorongan, semangat untuk terus 

melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kinerja. 

2) kelemahan   

a) berdasarkan laporan kekuatan personel POLRES TANA TORAJA 

bulan Desember tahun 2014 rasio perbandingan antara Polri dan 

penduduk (1 : 544) belum ideal, bila dilihat secara riil dari sejumlah 
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19.462anggota Polri tidak seluruhnya melaksanakan tugas operasional 

kepolisian  

(sebagian melaksanakan tugas staf atau fungsi pendukung); 

b) kualitas dan kuantitas tenaga pendidik masih belummemadai sehingga 

belum menghasilkan hasil didik yang sesuai standar kompetensi yang 

diharapkan bila dihadapkan dengan situasi Kamtibmas yang semakin 

kompleks; 

c) masih rendahnya keterampilan dan kemampuan personel POLRES 

TANA TORAJA di lapangan terutama dalam segi penguasaan 

peraturan perundang-undangan, penguasaan teknologi komunikasi 

berbasis informasi teknologi di bidang kriminalitas modern dalam 

menghadapi perkembangan kejahatan yang semakin canggih dan 

terstruktur; 

d) reformasi di bidang kultural belum menunjukan kemajuan yang optimal 

terlihat dari masih ada anggota POLRES TANA TORAJA yang 

menerapkan paradigma lama dalam melaksanakan tugasnya, 

sehingga menimbulkan keluhan dan ketidakpuasan masyarakat,masih 

diskriminatif, arogan dan masih dipungut biaya di luar ketentuan bila 

berurusan dengan Polri; 

e) anggaran yang diterimabelum dapat sepenuhnya mendukung tugas 

POLRES TANA TORAJA,apalagi untuk pemenuhan anggaran ideal 

Polri sehingga alokasi anggaran lebih diprioritaskan untuk belanja 

pegawai serta mendukung belanja barang guna kegiatan operasional 

kepolisian, sedangkan untuk belanja modal masih kurang sehingga 

belum dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan pengadaan fasilitas 

dalam mewujudakan pelayanan prima; 

f) masih terbatasnya penyidik Polri yang berlatar belakang pendidikan S-

I atau yang setara, berdampak kepada kurangnya kualitas dan 

kemampuan dalam menghadapi kejahatan seperti cyber crime, money 

laundering, terorisme, perdagangan gelap dan penyalahgunaan 

Narkoba; 

g) belum memadainya kesejahteraan personel Polres Tana Toraja dan 

PNS Polri untuk mendukung profesionalme terutama perumahan, 



30 
 
 
 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULSEL 
NOMOR  :KEP/                    / III /   2015 

TANGGAL :             MARET             2015 

markas komando dan sarana prasarana dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan tugas. 

3) peluang 

a) program prioritas pemerintah baru (Jokowi – JK) memberikan peluang 

bagi Polres Tana Toraja untuk melanjutkan reformasi birokrasi 

terhadap penguatan institusi Polri; 

b) program Reformasi Birokrasi dalam rangka upaya percepatan 

pemberantasan korupsi melalui program pembangunan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah  

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), memberikan peluang bagi 

Polres Tana Toraja untuk melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri 

mencakup aspek Struktural, Instrumental dan khususnya aspek 

Kultural; 

c) sistem desentralisasi/otonomi daerah sebagai upaya mendekatkan 

pelayanan kepada  masyarakat agar sejalan dan saling menunjang 

dengan organisasi ditingkat Polda yang ada pada semua elemen 

Pemerintahan; 

d) tugas operasional Polres Tana Toraja dalam menciptakan keamanan 

dan ketertiban masyarakat melalui strategi perpolisian masyarakat 

semakin meningkat, hal ini menjadi peluang bagi Polres Tana Toraja 

dalam membangun kepercayaan masyarakat (Trust Building); 

f) semakin terjalinya hubungan lintas sektoral dengan instansi terkait 

lainnyaditingkat Polda maupun disatuan kewilayahan sebagai 

implementasi Sinergi Polisional Proaktif; 

4) ancaman 

a) kecenderungan meningkatnya empat jenis  kejahatan (konvensional, 

transnasional, terhadap kekayaan negara dan berimplikasi kontinjensi) 

baik secara kualitas maupun kuantitas membawa konsekuensi bagi 

pelaksanaan tugas di Polres Tana Toraja dan jajaran; 

b) perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi 

disamping berdampak positif sebagai hasil pembangunan, juga 

dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan; 
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c) turbulensi gangguan keamanan dapat terjadi di setiap tempat dan 

setiap waktu, baik secara konvensional maupun peningkatan 

kejahatan yang menggunakan teknologi canggih, serta terjadinya  

gangguan keamanan berimplikasi kontinjensi di wilayah Polres Tana 

Toraja yang disebabkan berbagai tuntutan sesuai dengan dinamika 

kehidupan sosial masyarakat; 

d) kewenangan dan komitmen internal instansi terkait sebagai bagian 

dariupaya mewujudkan pemerintah yang bersih, dalam 

penanggulangan kejahatan diperairan, pertambangan dan kehutanan 

jika hal tersebut tidak berjalandapat menimbulkan kerugian negara 

yang semakin besar; 

e) meningkatnyakasus-kasus yang merugikan Negara, 

masyarakat/individu diantaranya kasus korupsi, kasus narkoba dan 

money loundring, dikarenakan ringannya putusan hukuman terhadap 

terdakwa serta masih adanya putusan bebas murni; 

f) tingkat kepatuhan dan disiplin sebagian masyarakat  Sulsel terhadap 

hukum yang masih rendah sehingga pelanggaran hukum dianggap hal 

biasa dan cenderung dalam menangani masalah keamanan bertindak 

main hakim sendiri; 

 g) peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, sebagai 

upayadalam pembaharuan hukum dan perundang-

undanganmengakibatkankerancuandalam    operasionalisasi 

penegakan hukum dilapangan, terutama menyangkut masalah 

kewenangan institusi yang berkompeten untuk menangani suatu 

permasalahan; 

h) kondisi geografis wilayah hukum Polres Tana Toraja yang luas dan 

terbuka yang belum seluruhnya terjangkau pengawasan sehingga 

berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. 

c. Permasalahan 

1) belum terwujudnya tatakelola  organisasi Polri  khususnya Polres Tana 

Toraja yang bersih, transparan dan akuntabel untuk meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap Polri ; 
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2) belum optimalnya penanganan keamanan wilayah hukum Polres Tana 

Toraja terhadap segenap warga masyarakat dalam menciptakan rasa aman 

dan tentram dalam masyarakat ; 

3) belum optimalnya pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran 

personel dan  peralatan Polri yang berbasis teknologi; 

4) pofesionalisme personel Polres Tana Toraja belum terdukung oleh tingkat  

pendidikan, pelatihan dan kesejahteraan yang memadai sehingga 

mempengaruhi kinerja; 

5) masalah konflik sosial tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian 

karena masih adanya permasalahan baik di bidang pertanahan, kehutanan 

dan pertambangan yang dapat memicu munculnya konflik antar warga 

masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda yang besar; 

6) jumlah Polwan belum sebanding dengan jumlah Polsek dalam rangka 

merealisasikan kebijakan 2 (dua) Polwan satu polsek, sehingga 

penanganan kasus-kasus perempuan dan anak belum maksimal; 

7) pelayanan Kamtibmas prima yang didukung peralatan yang berbasis 

teknologi sampai komunitas terkecil di kewilayahan belum maksimal 

tergelar dan belum dapat diberdayakan secara efektif;  

8) eskalasi keamanan dalam negeri menjelang pemilukada tahun 2015 yang 

direncanakan secara serentak dan pemilutahun 2019 yang diakibatkan 

dinamika politik memerlukan perhatian khusus dalam menjaga Kamdagri 

guna terselenggararanya Pemilu yang aman dan kondusif. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II ….. 



 

BAB  II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 

 

Guna menjawab berbagai tatangan dengan memperhatikan lingkungan stratgeis dan 

analisis SWOT sebagaimana disebutkan diatas, Polri menetapkan dan menjalankan Visi, 

Misi dan Tujuan sebagai suatu institusi dan kelembagaan yang mandiri, berwawasan global, 

berorientasi Nasional dan bertindak lokal, penuh dengan koordinasi dan meningkatkan 

sinergitas dalam memberikan dan melaksanakan pencegahan kejahatan dan penegakkan 

hukum kepada masyarakat. 

Dengan Visi, Misi dan Tujuan yang diarahkan untuk bersinergi maka akan 

membangkitkan dan mendorong seluruh insan Kepolisian Indonesia menjadi semakin 

cerdas, berbudaya dan diimbangi dengan akhlak dan moral yang tinggi serta mampu 

meningkatkan daya kreatifitas dan penuh inovatif dalam menghadapi tantangan tugas dan 

kehidupan masyarakat. 

1. Visi dan Misi Polri 

a. Visi. 

“Terwujudnya Polri yang makin profesional, unggul dan dipercaya masyarakat 

guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan 

berkepribadian dengan berlandaskan semangat gotong royong” 

 

b. Misi: 

1) mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (trust building) melalui 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui 

konsep “Mabes Kecil-Polda Cukup-Polres Besar-Polsek Kuat.”; 

2) mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polri 

yangprofesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi 

hak asasi manusia; 

3) meningkatkan motivasi dan kesejahteraan personel Polri (well motivated 

dan welfare); 

4) mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan 

cegah dini secara cepat akurat dan efektif; 

5) mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan 

pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas  

 
serta ...... 
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sertamembangun sinergi polisional yang proaktif dengan 

Kementerian/Lembaga; 

6) mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, menjunjung tinggi HAM 

dan anti KKN; 

7) mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu 

lintas; 

8) mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan 

laut dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman; 

9) mewujudkan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara 

berkelanjutan yang terintegrasi secara menyeluruh (nasional), yang 

didukung dengan penelitian dankajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan 

kinerja Polri; 

10) mewujudkan anggota Polri yang kompeten yang  dibuktikan dengan 

sertifikasikecakapan kecabangan profesi; 

11) mewujudkan intelijen kepolisian yang profesional dan kompeten 

untukmemastikan dukungan yang handal bagi keamanan, pencegahan 

dinikrimiminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan 

keamanan;  

c. Tujuan. 

1) tercapainya organisasi Polri menuju NCO (National-Class Organization) 

hingga mencapai status WCO (World-Class Organization) pada 2025; 

2) terwujudnya organisasi Polri yang Good and Clean Governance; 

3) terwujudnya perubahan Mind Set dan Culture Set anggota Polri melalui 

reformasi birokrasi Polri menuju Pemolisian Demokratis(Democratic 

Policing); 

4) terwujudnya rasa aman dan nyaman di masyarakat dalam melaksanakan 

aktivitas kegiatan kehidupan sehari-hari; 

5) terwujudnya Polri yang profesional dan kompeten, bermoral, modern, 

unggul dan dipercaya masyarakat; 

6)    terwujudnya ...... 
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6) terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN 

yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat 

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat; 

 

d. Sasaran Strategis. 

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional bidang Pertahanan dan 

Keamanan 2015-2019 yaitu “Terwujudnya Penguatan Keamanan Dalam Negeri” 

maka sasaran Renstra Polri 2015-2019 disesuaikan dengan tahapan Grand 

Strategy Polri tahap III, yang mendasari pencapaian pelayanan public yang 

unggul (strive for excellence)  adalah: 

 

1) terpenuhinya Alpalkam /Almatsus Polri guna mendukung penguatan tupoksi 

Polri. 

2) terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul 

melalui perubahan mindset dan culture set. 

3) tergelarnya kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau terluar 

berpenghuni serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan; 

4) terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara 

berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam 

mendukung kinerja Polri yang optimal. 

5) meningkatnya pelayanan prima dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan 

preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas. 

6) meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola 

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

7) terbangunnya kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi 

polisional. 

8) tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka 

implementasi Polmas dan melakukan deteksi diniterhadap potensi 

gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat. 

 

9)    meningkatnya ...... 
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9) meningkatnya keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program 

Decade of Action For Road Safety 2011-2020. 

10) meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan serta terciptanya rasa 

aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatankonvensional, 

kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan 

kejahatan berimplikasi kontinjensi). 

e. Pentahapan Kebiajakan. 

1) Pada Tahun 2015 

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi 

polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi 

Kepolisian guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan 

nasional. 

2) Tahun 2016 

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan terjauh dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung 

sumberdaya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing 

bangsa dan keunggulan nasional. 

3) Tahun 2017 

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung 

sumberdaya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi 

guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. 

4) Tahun 2018 

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan 

sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan 

personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan 

keunggulan nasional. 

5) Tahun 2019 

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif  dengan didukung  

Almatsus..... 
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Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia 

berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi 

kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. 

2. Visi dan Misi Polda Sulawesi Selatan. 

a. Visi Polda Sulawesi Selatan 

“Terwujudnya postur Polda Sulsel yang unggul dalam pelayanan prima kepada 

masyarakat, yang berorientasi pada kearifan lokal: Sipakatau (saling 

memanusiakan), Sipakalebbi (saling memuliakan /menghargai) dan Sipakainge 

(saling mengingatkan/demokrasi), guna mendukung terciptanya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong royongan dalam 

rangka memantapkan Kamtibmas Provinsi Sulawesi Selatan”. 

 

b. Misi Polda Sulawesi Selatan 
 

1) 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 ); 

2) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh 

sumber daya yang dimiliki  guna mendukung kegiatan operasional Polda 

Sulselterutama dalam mengamankan sumberdaya maritim;  

3) membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan 

deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial 

yang timbul dalam masyarakat; 

4) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, 

menjunjung tinggi supremasi hukum,HAM, bebas korupsi, bermatabat dan 

terpercaya;  

5) menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam negeri di 

wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat untuk mendukung 

terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; 

6)     meningkatkan ...... 
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6) meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sinergi 

Polisional Inter Departemen (Sispindep) dengan Instansi terkait 

berlandaskan kegotong royongan; 

c. Tujuan Polda Sulawesi Selatan 

1) terwujudnya  organisasi Polda Sulsel yang Good Governance dan clean 

Goverment;  

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 penegakan hukum yang transparan, akuntabel dan anti KKN 

yang mampu memberikan perlindungan dan pengayoman masyarakat 

serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

 
 

d. Sasaran Strategis Polda Sulawesi Selatan 

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: 

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 ...... 



39 
 

 
 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULSEL 
NOMOR  : KEP/          /        III          /2015 

TANGGAL :                    MARET         2016 

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, 

tindakananarkhis maupun terorisme dengan meningkatkan peran 

intelijenKepolisian 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 masyarakatdari 4 (empat) jenis kejahatan 

(kejahatan konvensional, kejahatan terhadap 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. 

e. Pentahapan Kebijakan. 

1) Pada Tahun 2015 

Melanjutkan pelayanan masyarakat yang prima dan kebulatan sinergi 

polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis 

teknologi Kepolisian guna menghadapi kondisi dayasaing bangsa dan 

keunggulan nasional. 
2)     Tahun 2016 ...... 
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2) Tahun 2016 

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan terjauh dan sinergi polisonal yang produktif dengan didukung 

sumberdaya manusia berkualitas guna menghadapi kondisi daya saing 

bangsa dan keunggulan nasional. 

3) Tahun 2017 

Meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung 

sumberdaya manusia berkualitas serta berkemampuan ilmu dan teknologi 

guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. 

4) Tahun 2018 

Mendinamisir dan meningkatkan pelayanan masyarakat yang prima dan 

sinergi polisonal yang produktif dengan didukung kecukupan kesejahteraan 

personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan 

keunggulan nasional. 

5) Tahun 2019 

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran 

kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif  dengan didukung 

Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia 

berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna 

menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III ….. 



 

BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI PEMBANGUNAN BIDANG KEAMANAN, 

KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

 Berdasarkan berbagai permasalahan, tantangan, hambatan maupun peluang yang 

dihadapi pembangunan bidang keamanan tahun 2015-2019, maka sasaran bidang 

keamanan yang akan dicapai adalah; terpenuhinya Almatsus Polri yang didukung industri 

pertahanan; meningkatnya profesinalisme Polri; menguatnya Intelijen dan kontra Intelijen; 

menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan; menguatnya pencegahan dan 

penanggulangan Narkoba. Untuk mewujudkan pencapaian sasaran bidang keamanan 

tersebut di atas, maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional 

dibidang keamanan. 

1. Arah Kebijakan dan Strategi Polri. 

a. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terpenuhinya Alpalkam /Almatsus Polri guna mendukung penguatan 

tupoksi Polri,yaitu: 

1) Membangun dan mengembangkan sarana prasarana yang berbasis 

teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan Kamtibmas 

dan penegakan hukum;  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan 

sarana dan prasarana berbasis teknologi dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut, 

maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (almatsus) Polri; 

b) menyusun standar minimal Almatsus Polri, sebagai landasan 

pengambilan keputusan kebijakan di bidang pengadaan dan 

pengembangan alat perlengkapan Polri; 

c) menetapkan standarisasi perlengkapan Polri pada kesatuan Polri yang 

disesuaikan dengan kondisi geografis wilayah dan diselaraskan 

dengan tantangan tugas; 

 

 

 d)     menyelenggarakan ...... 
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d) menyelenggarakan pengadaan barang dan jasa melalui unit layanan 

pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang didahului 

study kelayakan; 

e) membangun pusat informasi keamanan nasional yang terintegrasi. 

2) Melanjutkan pembangunan laboratorium forensik yang belum tersedia 

pada tingkat pusat dan Polda serta melakukan renovasi bangunan 

labfor cabang yang diperlukan; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pembangunan 

Laboratorium Forensik di tingkat pusat dan Polda dan melakukan renovasi 

Labfor cabang yang diperlukan. Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) mengalokasikan anggaran pembangunan dan renovasi laboratorium 

forensik serta peralatan forensik sesuai kebutuhan secara bertahap 

dengan memprioritaskan pada Polda-Polda yang belum memiliki 

laboratorium forensik; 

b) melakukan kajian dalam rangka memenuhi persyaratan untuk 

dibangunnya labolatorium forensik di tingkat Polda 

c) membangun 4 (empat) Labaratorium Forensik di tingkat Polda. 

b. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul 

melalui perubahan mind set dan culture set, yaitu: 

1) Rekruitmen personel Polri dan PNS dengan mempertimbangkan 

kebijakan “minimal” zero growth; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah proporsi gap antar 

jenis belanja dapat semakin berimbang. Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri untuk mencapai “minimal” 

zero growthdengan mempertahankan jumlah personel yang ada 

ditambah kebutuhan pengemmbangan organisasi; 
b)     rasionalisasi ...... 
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b) rasionalisasi dan realokasi personel Polri tingkat Mabes dan Polda                    

ke Polres dan Polsek untuk tugas pelayanan; 

c) penambahan jumlah PNS Polri dari sumber umum sejumlah 3.000 

selama lima tahun; 

d) menyusun database postur Polri, hari ini dan kedepan. Database ini 

digunakan acuan atau landasan kebijakan “minimal” zero growt Polri. 

2) Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM serta 

modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi 

Polri;  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya 

kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernisasi teknologi kepolisian.Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) melanjutkan kerjasama dengan Bank pemerintah berkaitan dengan 

aplikasi e-KTA; 

b) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polri melalui 

teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi 

pendidikan dan mutasi;  

c) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan menggunakan sistem 

Computer Asisted Test (CAT); 

d) melanjutkan pembangunan assesment center dan aplikasinya  sampai 

dengan tingkat Polda dalam rangka pembinaan karier; 

3) Meningkatkan profesionalisme anggota Polri melalui pendidikan dan 

pelatihan. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatkan 

profesionalisme anggota Polri.Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

 

 a)   menyusun ...... 
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a) menyusun kurikulum pendidikan Polri yang bersifat pelayanan, 

penguasaan teknologi dan hukum dilandasi kode etik yang terpuji 

serta sistem pendidikan Polri sesuai kebutuhan dan kemampuan Polri 

pada tahap keunggulan puncak (strive for excellence); 

b) pembangunan sekolah penyidik dalam rangka menghadapi  

Komunikasi Masyarakat Asean (KEA); 

c) mengikutkan pendidikan, pelatihan, kursus-kursus di dalam dan luar 

negeri guna meningkatkan profesionalisme Polri; 

d) melaksanakan revolusi mental khususnya dalam rangka 

mengembangkan budaya anti korupsi internal Polri diantaranya 

dengan menunjuk role model anti korupsi, memasukan kurikulum anti 

korupsi diseluruh jenjang pendidikan Polri, mengirimkan sejumlah 

lulusan terbaik Akpol dengan beasiswa program S2 dinegara yang 

bersih korupsi dalam rangka transfer budaya anti korupsi; 

e) menyelenggarakan e-learning pada setiap Polda dan program 

Pendidikan Jarak Jauh (PJJ); 

f) meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik (Gadik) dan Tenaga 

Kependidikan (Gadikan) dengan menerapkan standar kompetensi 

pendidik. 

4) Membangun SDM Polri yang profesional melalui metode sekolah 

sambil bekerja (off campus) di STIK-PTIK. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah peningkatan SDM 

anggota Polri.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut 

diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) memberikan kesempatan secara bertahap kepada Bintara yang 

berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti 

pendidikan S1 ilmu kepolisian di STIK-PTIK; 

b) memberikan kesempatan kepada lulusan STIK-PTIK terbaik untuk 

mengikuti pendidikan lanjutan di dalam maupun luar negeri; 

c) pengembangan SDM Polri berbasis kompetensi. 
5)      Melakukan ...... 
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5) Melakukan sertifikasi terhadap kemampuan teknis profesi Kepolisian. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah adanya sertifkasi 

kemampuan teknis profesi kepolisian.Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kapasitas Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Polri; 

b) membentuk assesor pada setiap fungsi teknis kepolisian; 

6) Mewujudkan tata kelola organisasi Polri yang bersih, transparan dan 

akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap 

Polri;  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya 

organisasi Polri yang bersih.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan 

adalah: 

a) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekrutmen 

personel Polri yang bebas dari KKN, transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai-

nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi di lembaga pendidikan 

dalam rangka internal trust dan public trust; 

b) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri,melakukan evaluasi dan 

penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker;  

c) meningkatkan integritas anggota Polri dan membangun budaya anti 

korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polri; 

7) Melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat 

Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan Personel 

dan Peralatan (DSPP); 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya standar 

pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda.Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan dilakukan adalah: 
a)    menyusun ...... 
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a) menyusun tipologi Polsek dan menginventarisir kebutuhan personel 

maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan 

tantangan tugas;   

b) menyusun kebutuhan sarana prasarana yang dilaksanakan secara 

buttom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; 

c) menyusunBlue Print sarana prasarana mulai dari tingkat Mabes Polri 

sampai dengan tingkat Polsek sesuai tipologi; 

d) menyusun Peraturan Kapolri tentang  Daftar Susunan Personel dan 

Peralatan (DSPP);  

8) Membangun hukum kepolisian di pusat dan daerah sebagai elemen 

Prolegnas bidang Kepolisian serta memfungsikan sebagai pusat 

informasi hukum Kepolisian bagi pelaksana tugas Polri dilapangan 

serta pusat penelitian hukum Indonesia dan negara-negara lain di 

dunia; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan 

instrument regulasi pendukung tupoksi Polri.Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) menyusun kerangka regulasi terhadap peraturan perundang-undangan 

yang berlaku dilingkungan Polri serta meningkatkan sinergitas dengan 

Kementerian/Lembaga terkait;   

b) mengevaluasi dan menyusun peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan Tupoksi Polri; 

c) mengkaji dan mengevaluasi perumusan Rancangan Undang-Undang 

Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang berpotensi menghambat 

pelaksanaan dan fungsi Polri dalam arsitektur negara. 

9) Peningkatan kesejahteraan personel Polri dalam rangka meningkatkan 

profesionalisme;  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatkan 

kesejahteraan personel Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan ...... 
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kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) meningkatkan penerimaan tunjangan kinerja yang proporsional; 

b) meningkatkan jaminan kesehatan bagi pegawai Polri melalui 

kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

kesehatan dan Kementerian Kesehatan guna pelayanan kesehatan 

serta BPJS Ketenagakerjaan dalam rangka pemanfaatan Faskes Polri 

untuk pelayanan pesertanya; 

c) meningkatkan fasilitas kesehatan rumah sakit Polri dengan target               

40 unit; 

d) menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri; 

e) melanjutkan kerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (Kemen PU-Pera) dalam rangka  pembangunan 

perumahan bagi personel Polri; 

f) memberikan keterampilan khusus kepada pegawai Polri yang akan 

memasuki masa pensiun;   

10) Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan 

pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polri yang profesional 

dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi fungsi 

pengawasan internal Polri.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan 

adalah: 

a) pembentukan Tim Internal Anti Korupsi; 

b) mengefektifkan pelaksanaan wasrik rutin, wasrik khusus dan wasrik 

dengan tujuan tertentu; 

 c)     mengoptimalkan ...... 
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c) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal 

pengemban fungsi pengawasan; 

d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polri melalui 

penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. 

c. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis tergelarnya 

kekuatan Polri di wilayah perbatasan dan pulau pulau terluar berpenghuni 

serta sebagai poros maritim secara berkelanjutan/kesinambungan, yaitu:  

1) merivisi struktur organisasi Polri dengan menggabungkan Ditpolair 

dan Ditpoludara menjadi Korps Kepolisian Perariran dan Udara; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah merivisi struktur 

organisasi Polri dengan menggabungkan Ditpolair dan Ditpoludara menjadi 

Korps Kepolisian Perairan dan Udara. Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) melaksanakan kajian melaui penelitian dan pengembangan Polri 

terkait Satker Ditpolair dan Ditpoludara; 

b) mengusulkan revisi Perpres Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi dan tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

c) melakukan revisi Perkap Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes 

Polri. 

2) Peningkatan kemampuan Polair dengan didukung penambahan kapal 

yang dapat menjangkau pulau-pulau terluar dan wilayah terluar 

berpenghuni/ berpendudukdalam rangka mendukung poros maritim; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya 

kemampuan Polair dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian.Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

d) meningkatkan kemampuan Polri untuk mengamankan wilayah 

perairan pada poros maritim dengan memperkuat satuan Polair baik 

ditingkat pusat maupun kewilayahan;   

e)     menambah ...... 
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e) menambah kapal tipe A, tipe B dan tipe C secara bertahap sebagai 

upaya penguatan alat transportasi perairan Polri; 

f) meningkatkan kualitas dan kuantitas personel Polair yang mengawaki 

kapal melalui pendidikan dan pelatihan; 

g) meningkatkan dukungan anggaran khususnya anggaran operasional, 

biaya pemeliharaan dan perawatan kapal; 

h) meningkatkan keamanan Perairan melalui penguatan Polsek pantai 

dan Polsek sungai; 

d. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis 

terbangunnya teknologi kepolisian dan sistem informasi secara 

berkelanjutan yang terintegrasi melalui penelitian dan kajian ilmiah dalam 

mendukung kinerja Polri yang optimal, yaitu: 

1) Penguatan lembaga penelitian dan pengembangan dalam rangka 

membangun kemampuan industri Kepolisian melalui rintisan 

perangkat inovasi teknologi Kepolisian mencakup semua bentuk 

Almatsus Polri menuju standar minimal pelayanan Polri; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan lembaga 

penelitian dan pengembangan dalam rangka membangun industry 

kepolisian.Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, 

maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) pembuatan prototipe dan pengkajian kebijakan terhadap 

pengembangan SDM, Sistem dan metode serta sarana prasarana 

Polri;   

b) modernisasi teknologi kepolisian dilakukan melalui penelitian dan 

pengembangan seperti laboratorium forensik, cyber lab,  Inafis, 

psikologi forensik, kedokteran forensik, sistem informasi kriminal 

nasional guna  pengungkapan kejahatan melalui pembuktian ilmiah 

(scientific criminal investigation) serta pemenuhan Alut/Alsus 

perorangan dan kesatuan yang memenuhi standar minimal pelayanan 

Polri dalam rangka mendukung Tupoksi; 

2)      Pengembangan...... 
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2) Pengembangan Information Communication Technology (ICT) pada               

unit-unit pelayanan masyarakat dalam rangka menyongsong Asean 

Community2015; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya 

Information Communication Technology (ICT).Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) melaksanakan kerjasama dan pengembangan secara teknis dengan 

Kementerian/Lembaga terkait melalui pemanfaatan database 

kependudukan dan database informasi kriminal guna meningkatkan 

sistem informasi kriminal terpadu dengan Criminal Justice System 

(CJS) dan pelayanan SKCK secara onlinedalam menyongsong Asean 

Community2015;   

b) mengoptimalkan National Traffic Manajemen Center  (NTMC) sebagai 

pusat Komando Kendali Komunikasi dan Informasi (K3I)yang 

terkoneksi dengan instansi terkait serta melanjutkan pengembangan 

Regional Traffic Manajemen Center (RTMC) dan Traffic Manajemen 

Center (TMC) disatuan wilayah; 

e. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis 

meningkatnya pelayanan  prima dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat dengan mengedepankan upaya preemtif dan 

preventif yang didukung oleh penegakan hukum yang tegas, yaitu: 

1) Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran 

personel dan  peralatan polri yang berbasis teknologi;  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah terwujudnya 

pelayanan prima Polri berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan quick 

wins; 

 
b)     memenuhi ...... 
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b) memenuhi kebutuhan personeldansarana prasarana pada titik-titik 

pelayanan Polri termasuk penempatan 2 (dua) Polwan pada 1 (satu) 

Polsek; 

c) membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik 

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi; 

d) meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan 

masyarakat; 

2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan 

informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah implementasi 

keterbukaan informasi publik oleh Polri kepada masyarakat. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri dan 

soliditas kesatuan melalui penerangan Internal dan eksternal; 

b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stake holder terkait 

maupun media massa (medai elektronik, media cetak dan media 

online) 

c) membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) 

melal*ui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis 

teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, 

transparan dan akuntabel; 

3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan dalam negeri terhadap 

segenap warga negara dan penciptaan rasa aman masyarakat;  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah optimalisasi 

pengelolaan keamanan dalam negeri. Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

 

 
a)    meningkatkan ...... 
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a) meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik 

horisontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan 

perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; 

b) meningkatkan kemampuan penanganan separatisme (konflik vertikal)  

baik dengan pencegahan maupun penegakan hukum secara 

profesional; 

c) membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta 

meningkatkan pelibatan publik; 

4) Mempersiapkan seluruh satuan wilayah dalam rangka pengamanan 

pemilukada sepanjang tahun, pemilu legislatif dan pemilu 

presiden/wakil presiden tahun 2019. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pengamanan 

Pemilukada, Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden tahun 

2019. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka 

strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka 

menghadapi  pengamanan pemilukada; 

b) menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan 

satuan serta sarana prasarana dalam rangka menghadapipemilu 

legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden tahun 2019. 

f. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis 

meningkatnya peran intelijen dalam mendukung upaya mengelola 

keamanan dan ketertiban masyarakat, yaitu: 

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.  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah penguatan 

kemampuan fungsi intelijen Polri. Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah; a)   meningkatkan ...... 
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a) meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polri yang mampu 

memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat dan 

akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Mabes sampai 

dengan tingkat Polsek yang didukung personel, anggaran dan 

teknologi yang memadai; 

b) membangun sistem pelayanan secara online dalam rangka penerbitan 

SKCK, perijinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan penerbitan 

perijinan dibidang senjata api non organik Polri/TNI dan bahan peledak 

komersial. 

g. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis 

terbangunya kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam rangka sinergi 

polisional, yaitu: 

1) Mengoptimalkan sinergi polisional antar kementerian dan lembaga 

serta kerjasama dengan luar negeri: 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah sinergi polisional 

antar Kementerian/Lembaga serta kerjasama dengan luar negeri. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum di dalam dan 

luar negeri;  

b) meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka 

meningkatkan kapasitas dan penanganan kejahatan transnasional;  

c) meningkatkan kerjasama dengan Badan Nasional Penempatan dan 

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) khususnya terhadap 

warga negara Indonesia yang bekerja diluar negeri. 

2) Meningkatkan partisipasi Polri dalam menjaga perdamaian dunia; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah turut serta berperan 

aktif dalam usaha menjaga perdamaian dunia. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan dilakukan adalah: 

 
a)   memberikan ...... 
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a) memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk 

ikut dalam misi perdamaian dunia; 

b) melakukan seleksicalon Formed Police Unit (FPU), Police Advisor 

(PA) dan Individual Police Officer (IPO) melalui mekanisme secara 

transparan; 

c) menempatkan Atase Kepolisian dan Staf Teknis pada kedutaan 

Republik Indonesia yang belum ada. 

h. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis tergelarnya 

Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka implementasi 

polmas dan melakukan  deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan 

dan gejala sosial masyarakat, yaitu: 

Melanjutkan pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat 

(community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok 

kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pemantapan 

pelaksanaan Polmas dalam tugas dan fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi 

(Bhabinkamtibmas) satu desa/kelurahan, untuk melakukan sambang, 

deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini 

permasalahan Kamtibmas; 

b) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan 

Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya 

memelihara dan memantapkan kamtibmas dengan memperkuat fungsi 

maritim hingga menyentuh daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau 

terluar berpenghuni; 

c) menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat 

dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;  

 

 

i. Arah ...... 
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i. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis 

memantapkan keselamatan lalu lintas dalam rangka mendukung program 

Decade of Action for Road Safety 2011-2020, yaitu: 

a) meningkatkan peran sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, Komunikasi 

dan Informasi (K3I);  

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya pusat 

kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) mengembangkan    NTMC, RTMC dan TMC yang terintegrasi;              

b) memantapkan sistem on line data kecelakaan lalu lintas yang 

terintegrasi;             

c) pemantauan arus kemacetan lalu lintas sebagai data dasar evaluasi 

dan pengkajian trouble spot dalam mengurangi titik titik lokasi rawan 

kemacetan lalu lintas dan angkutan jalan. 

b) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat  fatalitas 

korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan;    

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah menurunnya tingkat 

fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan 

pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas;  

b) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan 

teknologi Trafic Acident Acident Analysis;                      

c) melaksanakan program Road safety/safety ridding;           

c) membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah kesadaran dalam 

mematuhi tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) membangun sistem edukasi berbasis teknologi (e-educasi) yang dapat 

diakses oleh publik dan pemangku kepentingan; 
b)   menggelar...... 
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b) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; 

c) Melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan 

(implementasi inpres nomor 4 tahun 2013). 

d) meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident 

pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya 

pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor 

berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut 

diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

a) penggelaran satpas  on line; 

b) penggelaran sistem STNK on line;      

c) penggelaran sistem BPKB on line;     

j. Arah kebijakan Polri dalam rangka pencapain sasaran strategis 

meningkatnya penyelesaian dan pengungkapan  serta terciptanya rasa 

aman terhadap 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, 

kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan transnasional dan 

kejahatan berimplikasi kontinjensi), yaitu: 

1) Pemantapan fungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 

(empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, 

kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan 

kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah pemantapan 

penegakan hokum di bidang kejahatan konvensional, transnasional, 

kekayaan negara dan kejahatan kontinjensi. Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan 

tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas; 

b) meningkatkan pengungkapan kasus-kasus menonjol yang 

meresahkan masyarakat meliputi; kejahatan konvensional (kejahatan 

jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan  dengan kekerasan),  

 

 kejahatan...... 



57 
 
 
 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULSEL 
NOMOR  : KEP /              /      III    /  2016 

TANGGAL :                   MARET          2016 

kejahatan transnational (cyber crime, narkoba,human trafficking, arm 

smuggling, terorisme),  kejahatan yang merugikan kekayaan negara 

(korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yg 

berimplikasi kontinjensi (konflik sosial, demo anarkis); 

c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan 

kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara; 

d) meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel polsek melalui 

pemenuhan peralatan berdasarkan standar scientific criminal 

investigation;  

e) mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan 

prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (illegal logging), 

pencurian ikan (illegal fishing), penambangan liar  (illegal mining), 

kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan 

narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal; 

f) meningkatkan kemampuan penanganan terorisme melalui kegiatan 

penyelidikan, penyidikan serta kegiatan pencegahan dan 

deradikalisasi yang bekerjasama dengan Badan Nasional 

Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan pihak terkait lainnya; 

g) meningkatkan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan Narkoba 

melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Nasional Narkotika 

(BNN) dan instansi terkait; 

h) guna menunjang kegiatan pencegahan dan penegakan hukum, 

dibutuhkan pemenuhan sarana prasarana yang memadai. 

2) Membangun kemampuan back up operasional ditingkat Mabes Polri 

dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas  tinggi  

(FlashPoint) secara langsung dan cepat; 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah kemampuan 

operasional secara cepat dalam penanganan keamanan. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan dilakukan adalah: 

 
a)   mengoptimalkan ...... 
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a) mengoptimalkan pasukan cadangan (stand by force) pada masing-

masing kesatuan Brimob untuk setiap saat siap digerakkan  dengan 

mempergunakan sarana dan prasarana cepat baik udara, laut maupun 

darat; 

b) meningkatkan mobilitas cepat  dengan dukungan dan pengadaan 

sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat; 

c) membentuk sistem rayonisasi dalam rangka penanganan keamanan 

berintensitas tinggi (kontinjensi); 

3) Membangun kemampuan penyidikan dengan standar investigasi 

pidana yang ilmiah (Scientific Criminal Investigation-SCI) dari tingkat 

Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek. 

Kebijakan yang dihasilkan dari program ini adalah meningkatnya 

kemampuan penyidikan berstandar penyidikan pidana secara ilmiah 

(Scientific Criminal Investigation-SCI).Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

diprioritaskan adalah: 

a) meningkatkan kemampuan penyidik Polri dalam pengolahan Tempat 

Kejadian Perkara(Scientific Criminal Investigation-SCI) 

gunamengungkap tindak pidana secara ilmiah; 

b) meningkatkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi standar 

investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Criminal 

Investigation-SCI). 

2. Arah Kebijakan Dan Strategi Polda Sulsel 

a. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

untuk terpenuhinyasarana/prasarana dan Almatsus Polda Sulsel berbasis 

teknologi yang menjunjung tinggi HAM dalam mengahdapi berbagai trend 

kejahatan modern dan konflik sosial, yaitu: 

1) Mengusulkan pembangunan sarana prasarana yang berbasis 

teknologi dan informasi dalam rangka sebaran pelayanan kamtibmas 

dan penegakan hukum yang menjunjung tinggi HAM; 

 kebijakan...... 



59 
 
 
 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULSEL 
NOMOR  : KEP /              /      III    /  2016 

TANGGAL :                   MARET          2016 

Kebijakan yang ditetapkan dalam program ini adalah pembangunan 

sarana prasarana yang berbasis teknologi dan informasi Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polri yang akan diprioritaskan adalah: 

a) memenuhi kebutuhan minimal alat materiil khusus (Almatsus) Polda 

Sulsel; 

b) menyelenggarakanpengadaan barang dan jasa melalui unit layanan 

pengadaan (ULP) dengan memanfaatkan sistem LPSE yang 

didahului study kelayakan. 

b. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terbangunnya Postur Polda Sulsel yang profesional, bermoral, modern dan 

unggul melalui perubahan mind set dan culture set, yaitu:  

1) mengusulkan penambah intake personel Polda Sulseldan PNS untuk 

pencapaian pemenuhan DSP.  

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah proporsi gap 

antar jenis belanja dapat semakin berimbang. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polri yang akan diprioritaskan adalah: 

a) menyelenggarakan rekrutmen anggota Polri untuk mencapai minimal 

zero growth dengan mempertahankan jumlah personel yang ada 

ditambah kebutuhan pengembangan organisasi; 

b) rasionalisasi dan realokasi personel Polda ke Polres dan Polsek 

untuk memenuhi rasio penduduk dalam memaksimalkan tugas 

pelayanan; 

c) menyusun data base postur Polri, hari ini dan ke depan. Data base 

ini digunakan acuan atau landasan kebijakan zero growt Polri.  

2) Meningkatankapasitas dan kapabilitas SDM Polda Sulsel sebagai 

bagian penerapan reformasi Polri. 

Kebijakan ditetapkan dalamdari program ini adalahmeningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas SDM serta modernasi teknologi kepolisian. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 
a)  melanjutkan ...... 
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a) melanjutkan kerja sama dengan Bank pemerintah berkaitan dengan 

aplikasi e-KTA; 

b) melakukan penataan dalam pembinaan personel Polda Sulsel melalui 

teknologi informasi, khususnya dalam hal rekrutmen, seleksi endidikan 

dan mutasi;  

c) menyelenggarakan uji kompetensi jabatan menggunakan system 

Computer Asisted Test (CAT); 

3) meningkatkan kemampuan tehnis dan profesionalisme anggota Polda 

Sulsel melalui pendidikan dan pelatihan. 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah meningkatkan 

profesionalisme tehnis anggota Polda Sulsel. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a) melaksanakan revolusi mental khususnya dalam rangka pencegahan 

budaya anti korupsi internalPolda Sulsel; 

b) meningkatkan kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

dengan menerapkan standar kompetensi pendidik; 

4) meningkatkan profesionalme SDM melalui metode sekolah sampil 

bekerja (off campus) di STIK-PTIK; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahpeningkatan SDM 

anggota Polri khususnya Polda Sulsel. Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel 

adalah: 

a) memberikan kesempatan secara bertahap kepada Bintara yang 

berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik dari SPN untuk mengikuti 

pendidikan S1 Ilmu Kepolisian di STIK; 

5) mewujudkan tata kelola  organisasi Polda Sulsel  yang bersih, 

transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Polri dengan berorientasi kearifan lokal 

sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge;  

kebijakan ...... 
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Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahterwujudnya 

organisasi Polri yang bersih, transpran dan akuntabel. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulselyang akan dilakukan adalah: 

a) pengembangan SDM Polda Sulsel berbasis kompetensi; 

b) membentuk assessor pada setiap fungsi teknis kepolisian; 

c) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM melalui rekrutmen 

personel Polri yang bebas dari KKN,transparan dan akuntabel dengan 

melibatkan pengawasan internal dan eksternal serta penanaman nilai-

nilai profesionalisme dan budaya anti korupsi pada lembaga 

pendidikan dalam rangka internal trust public trust; 

d) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, melakukan evaluasi dan 

penilaian manajemen kinerja pada seluruh Satker;  

e) meningkatkan integritas anggota Polda Sulsel dan membangun 

budaya anti korupsi dalam rangka revolusi mental anggota Polda 

Sulsel. 

6) melanjutkan pembangunan standar pelayanan prima pada tingkat 

Polsek, Polres dan Polda dengan melengkapi Daftar Susunan 

Personel dan Peralatan (DSPP) yang dihitung berdasarkan beban 

kerja;  

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah terwujudnya standar 

pelayanan prima pada tingkat Polsek, Polres dan Polda. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a. menyusun tipologi Polsek dan menginventarisir kebutuhan personel 

maupun perlengkapannya berdasarkan kondisi geografis wilayah dan 

tantangan tugas serta beban tugasnya; 

b. mengusulkan kebutuhan sarana prasaranayang dilaksanakan secara 

buttom up berdasarkan kondisi geografis wilayah dan tantangan tugas; 

 
c.  menyusun ...... 
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c. menyusun Blue Print  sarana prasarana mulai dari tingkat Polda 

sampai dengan tingkat Polsek sesuai tipologi; 

7) peningkatan kesejahteraan personel Polda Sulsel  dalam rangka 

meningkatkan profesionalisme;  

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah meningkatnya 

kesejahteraan Personel Polda Sulsel. Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polri yang akan 

dilakukan adalah: 

a) mengusulkan peningkatan penerimaan tunjangan kinerja yang 

professional; 

b) meningkatkan pelayanan kesehatan bagi pegawai Polri melalui 

kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

kesehatan; 

c) memberikan fasilitas kesehatan rumah sakit Polri; 

d) menyediakan perumahan dinas bagi pegawai Polri. 

8) Menyelaraskan dan mengefektifkan secara optimal kegiatan 

pengawasan dan pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Internal 

Pemerintah (APIP) guna mewujudkan aparat Polda Sulsel yang 

profesional dan akuntabel serta menerapkan Sistem Pengendalian 

Intern Pemerintah (SPIP) secara maksimal guna mencegah terjadinya 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),  

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah optimalisasi 

fungsi pengawasan internal Polda Sulsel.Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel 

yang akan dilakukan adalah: 

a) pembentukan Tim Internal Anti Korupsi: 

b) mengefektifkan pelaksanaan wasrik rutin, wasrik khusus dan wasrik 

dengan tujuan tertentu; 

c) mengoptimalkan koordinasi dan kerjasama internal dan eksternal 

pengemban fungsi pengawasan; 

 

d)   meningkatkan...... 
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d) meningkatkan disiplin, ketertiban dan perilaku anggota Polda Sulsel 

melalui penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri. 

c. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

tergelarnya kekuatan Polda Sulsel pada titik-titik rawan gangguan 

kamtibmas secara berkelanjutan/ kesinambungan; 

- meningkatan kemampuan Ditpolair dalam rangka mendukung 

kebijakan poros maritime;  

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah meningkatnya 

kemampuan personel Polda Sulsel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

kepolisian. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, 

maka strategi pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

- meningkatkan kemampuan personel Polda Sulsel untuk 

mengamankan wilayah perairan pada poros maritim dengan 

memperkuat satuan Polair baik di tingkat Polda maupun kewilayahan;  

d. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terwujudnya peningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat dengan 

berorientasi pada kearifan local yaitu Sipakatau, Sipakalebbi dan 

Sipakainge, yaitu: 

1) Optimalisasi pelayanan masyarakat yang prima melalui penggelaran 

personel dan  peralatan polri yang berbasis teknologi, 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah terwujudnya 

pelayanan prima Polda Sulsel berbasis teknologi. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaanquick 

wins; 

b) memenuhi kebutuhan personel dan sarana prasarana pada titik-titik 

pelayanan Polri termasuk penempatan 2 (dua) Polwan pada 1 (satu) 

Polsek; 

c) membangun budaya pelayanan dan membuka ruang partisipasi publik 

dengan pemanfaatan informasi dan komunikasi; 

 d)     meningkatkan...... 
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d) meningkatkan kemampuan kualitas komunikasi Polisi dengan 

masyarakat; 

2) Penguatan bidang kehumasan melalui implementasi keterbukaan 

informasi publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah implementasi 

keterbukaan informasi publik oleh Polri kepada masyarakat untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polda Sulselyang akan dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polda Sulsel 

melalui penerangan Internal dan eksternal; 

b) membangun kemitraan melalui kerjasama dengan stake holder terkait 

maupun media massa (medai elektronik, media cetak dan media 

online); 

c) membangun dan mengembangkan keterbukaan informasi publik (KIP) 

melalui pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) yang berbasis 

teknologi guna mewujudkan layanan informasi Publik yang profesional, 

transparan dan akuntabel. 

3) Mengoptimalkan pengelolaan keamanan wilayah Provinsi Sulsel untuk 

menciptakan rasa aman masyarakat 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah optimalisasi 

pengelolaan keamanan dan negeri khususnya Provinsi Sulsel dan Provinsi 

Sulbar. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, 

maka strategi pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a. meningkatkan kemampuan penanganan konflik sosial (konflik 

horizontal) dengan mengutamakan pencegahan dan memberikan 

perlindungan terhadap kelompok minoritas dan kelompok rentan; 

b. membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta 

meningkatkan pelibatan publik; 

c. meningkatkan kemampuan personel dan satuan dalam rangka 

menghadapi pengamanan Pemilukada; 

d. menyusun...... 
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d. menyusun alokasi anggaran, meningkatkan kemampuan personel dan 

satuan serta sarana prasarana dalam menghadapi Pemilu legislative 

dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019. 

e. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terdeteksi dan terpantaunya berbagai potensi gejolak sosial dalam 

masyarakat, sehingga mampu mencegah dan menanggulangi gangguan 

Kamtibmas yang dapat mengarah kepada terjadinya kerusuhan, 

tindakananarkhis maupun terorisme dengan meningkatkan peran 

intelijenKepolisian baik di darat maupun di daerah pesisir, yaitu: 

1) memperkuat kemampuan 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; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah penguatan 

kemampuan fungsi intelijen Polda Sulsel. Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel 

yang akan dilakukan adalah; 

a) meningkatkan peran dan fungsi intelijen keamanan Polda Sulsel yang 

mampu memberikan informasi dan saran tindak yang rahasia, cepat 

dan akurat guna mendukung tugas pokok Polri dari tingkat Polda 

sampai dengan tingkat satuan kewilayahan yang didukung personel, 

anggaran dan teknologi yang memadai; 

b) mengoptimalkan sistem pelayanan secara online dalam rangka 

penerbitan SKCK, perijinan/pemberitahuan kegiatan masyarakat dan 

penerbitan perijinan dibidang senjata api non organik Polri/TNI dan 

bahan peledak komersial. 

f. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

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, yaitu: 

 
a)  mengoptimalkan ...... 
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a) Mengoptimalkan sinergi polisional antar instansi terkait; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah sinergi polisonal 

antar instansi terkait. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan 

tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel yang akan 

dilakukan adalah; 

- meningkatkan kerjasama antar aparat penegak hukum ( CJS ); 

- memberikan kesempatan kepada personel yang berkompeten untuk 

ikut dalam misi perdamaian dunia. 

g. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

tergelarnya Bhabinkamtibmas di seluruh desa/kelurahan dalam rangka 

implementasi polmas dan melakukan  deteksi dini terhadap potensi 

gangguan keamanan dan gejala sosial masyarakat, yaitu: 

- Melanjutkan pemantapan pelaksanaan perpolisian masyarakat 

(community policing) dengan Bhabinkamtibmas dan kelompok 

kesadaran masyarakat tentang Kamtibmas; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahpemantapan 

pelaksanaan Polmas dalam tugas fungsi kepolisian. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a) menguatkan program Polmas dengan penggelaran satu polisi 

(Bhabinkamtibmas) satu desa/kelurahan, untuk melakukan sambang, 

deteksi, memperoleh informasi, mediasi dalam pencegahan dini  

permasalahan Kamtibmas; 

b) meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mengembangkan 

Polmas untuk menjangkau seluruh komunitas guna mendukung upaya 

memelihara dan memantapkan kamtibmas; 

c) menghadirkan anggota Polri di tengah-tengah masyarakat saat 

dibutuhkan dan di setiap kegiatan masyarakat;  

h. Arah kebijakanPolda Sulseldalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terjaminnya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas 

barang dan orang di wilayah laut maupun di wilayah darat. 

 
1)  meningkatkan...... 
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1) meningkatkan peran Ditlantas sebagai Pusat Kendali, Koordinasi, 

Komunikasi dan Informasi (K3I);  

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahmeningkatkan 

pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

Pemantauan arus kemacetan lalu lintas sebagai data dasar evaluasi dan 

pengkajian trouble spot dalam mengurangi titik-titik lokasi rawan kemacetan 

lalu lintas dan angkutan jalan; 

2) meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat  fatalitas 

korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahmenurunnya 

tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a) melakukan kajian black spot kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan 

pada daerah rawan kecelakaan lalu lintas; 

b) penanganan kecelakaan lalu lintas menonjol dengan pemanfaatan 

teknologi Trafic Acident Analysis; 

c) melaksanakan program Road safety/safety ridding. 

3) membangun budaya tertib lalu lintas dan angkutan jalan, 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahkesadaran dalam 

mematuhi tata tertib lalu lintas dan angkutan jalan. Untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan 

Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a) membangun sistem edukasi berbasis teknologi yang dapat diakses 

olehpublic dan pemangku kepentingan;  

b) menggelar operasi kepolisian di bidang lalu lintas secara tematis; 

c) melaksanakan kampanye keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. 

4) meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang Regident 

pengemudi dan kendaraan bermotor berbasis teknologi, 

 

kebijakan...... 
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Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahmeningkatnya 

pelayanan publik di bidang regident pengemudi dan kendaraan bermotor 

berbasis teknologi. Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut 

diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan 

adalah: 

a) penggelaran satpas  on line; 

b) penggelaran sistem STNK on line;      

c) penggelaran sistem BPKB on line. 

i. Arah kebijakan Polda Sulsel dalam rangka pencapaian sasaran strategis 

terlindunginya rasa aman masyarakat dari 4 (empat) jenis kejahatan 

(kejahatan konvensional, kejahatan terhadap kekayaan negara, kejahatan 

transnasional dan kejahatan berimplikasi kontinjensi), yaitu: 

1) pemantapanfungsi pencegahan dan penegakan hukum terhadap 4 

(empat) jenis kejahatan yang meliputi: kejahatan konvensional, 

kejahatan transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara, dan 

kejahatan yang berimplikasi kontinjensi; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalahpemantapan 

penegakan hukum di bidang kejahatan konvensional, transnasional, 

kekayaan negara dan kejahatan kontinjensi. Untuk mewujudkan pencapaian 

arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel 

yang akan dilakukan adalah: 

a) meningkatkan kegiatan pre-emtif dan preventif dengan mengutamakan 

tindakan proaktif guna meminimalisir terjadinya gangguan Kamtibmas; 

b) meningkatkan pengungkapan penyelesaian perkara kasus-kasusyang 

meresahkan masyarakat meliputi; kejahatan konvensional (kejahatan 

jalanan/premanisme, perjudian, kejahatan  dengan kekerasan), 

kejahatan transnational (cyber crime, narkoba, human trafficking, arm 

smuggling, terorisme),  kejahatan yang merugikan kekayaan negara 

(korupsi, illegal logging, illegal fishing, illegal mining) dan kejahatan yg 

berimplikasi kontinjensi (konflik sosial, demo anarkis); 

c) meningkatkan kemampuan pencegahan kejahatan melalui penguatan 

kegiatan fungsi intelijen, fungsi Binmas dan fungsi Sabhara ; 

d)    meningkatkan...... 
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d) meningkatkan kemampuan penyidikan bagi personel Polda Sulsel 

beserta jajarannya melalui pemenuhan peralatan berdasarkan standar 

scientific criminal investigation;  

e) mengintensifkan pemberantasan terhadap 4 jenis kejahatan dengan 

prioritas pemberantasan korupsi, pembalakan liar (illegal logging), 

pencurian ikan (illegal fishing), penambangan liar  (illegal mining), 

kejahatan perbankan, kejahatan pencucian uang, pemberantasan 

narkoba dan penegakan hukum lingkungan termasuk kejahatan 

kekerasan terhadap perempuan dan anak serta kelompok marginal; 

f) meningkatkan kemampuan personel Polda Sulsel dalam penanganan 

terorisme melalui kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal 

kegiatan pencegahan dan deradikalisasi, Polda Sulsel yang bekerja 

sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) 

dan Densus 88 AT; 

g) meningkatkan kemampuan personel Polda Sulsel dalam rangka upaya 

penanganan penyalahgunaan Narkoba. Dalam hal pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba, Polda Sulsel bekerjasama dengan Badan 

Nasional Narkotika (BNN) dan instansi terkait. 

 

2) Mengembangkan kemampuan dan back up operasional Brimob Polda 

Sulsel dalam penanganan gangguan keamanan berintensitas  tinggi  

(FlashPoint) secara langsung dan cepat, khusus terorisme dan konflik 

sosial; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah kemampuan 

operasional secara cepat dalam penanganan keamanan. Untuk 

mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi 

pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

a) mengoptimalkan kekuatan cadangan (stand by force) di Polda Sulsel 

dan Satuan Brimob untuk digerakkan setiap saat dengan 

mempergunakan sarana dan prasarana yang tersedia; 

b) meningkatkan pergerakan dengan mobilitas cepat  melalui dukungan 

dan pengadaan sarana prasarana angkutan udara, laut maupun darat. 

 

3)     membangun…… 
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3) Membangun kemampuan penyidikan dengan standar Scientific 

Criminal Investigation (penyidikan secara ilmiah) dari tingkat Polda 

sampai dengan tingkat Polsek; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah meningkatnya 

kemampuan penyidikan berstandar penyidikan pidana secara ilmiah 

(Scientific Criminal Investigation-SCI). Untuk mewujudkan pencapaian arah 

kebijakan tersebut di atas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel yang 

akan diprioritaskan adalah:  

a) meningkatkan kemampuan penyidik pada tingkat Polda dan Jajaran 

dalam pengolahan tempat kejadian perkara guna mengungkap  

(Crimes Scene Investigation) guna mengungkap tindak pidana secara 

ilmiah; 

b) mengoptimalkan sarana prasarana penyidikan yang memenuhi 

standar  Investigasi tindak pidana secara ilmiah (Scientific Criminal 

Investigation-SCI). 

j. tersusun dan terimplementasikannya SOP tentang standar pelayanan 

publik yang unggul dalam rangka menyelenggarakan fungsi Polda Sulsel 

yang Good Governance dan Good Government, yaitu: 

- menyusun, mensosialisasikan, dan mengimplementasikan SOP 

tentang standar pelayanan publik yang unggul; 

Kebijakan yang ditetapkan dalamprogram ini adalah mensosialisasikan, dan 

mengimplementasikan SOP tentang standar pelayanan publik yang unggul. 

Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut di atas, maka strategi 

pembangunan Polda Sulsel yang akan dilakukan adalah: 

- Melengkapi sarana prasarana diruang pelayanan publik. 

 9 (sembilan) program unggulan Kapolda Sulsel 

Pelaksanaan tugaspersonel Polda Sulsel dalam meningkatkan pelayanan untuk 

mewujudkan rasa aman, tenteram dan damai dalam  masyarakat, untuk mewujudkan 

pencapaian arah kebijakan tersebut diatas, maka strategi pembangunan Polda Sulsel 

yang akan dilakukan  melalui 9 (sembilan) program unggulan Kapolda Sulsel yaitu: 

 a.    membangun…… 
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a. membangun “Kampung Kamtibmas” yaitu dengan mengajak masyarakat 

menjadi Polisi bagi diri dan lingkungannya; 

b. memberdayakan forum Kamtibmas melalui program “Polisi Ma’bulo Sibatang” 

dengan kegiatan Polisi beserta dengan tokoh masyarakat duduk bersama dalam 

menjaga situasi Kamtibmas; 

c. membangun dan memberdayakan pengamanan swakarsa serta meningkatkan 

pelibatan publik; 

d. menanamkan rasa kepedulian personel Polda Sulsel terhadap masyarakat dan 

lingkungan melalui program “Police Care”, dengan kegiatan kepedulian dan 

bantuan sosial; 

e. membuat sentra pelayanan diluar kantor melalui program “Kami Datang 

Melayani Anda”dengan kegiatan penerimaan laporan dan komplain dari 

masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media. 

f. membangun komunikasi antara Polri dengan masyarakat melalui program 

“Makassar Beretika” dengan kegiatan pemberdayaan Perwira Polda Sulsel  

untuk ditunjuk menjadikan mahasiswa dan anggota geng motor sebagai saudara 

angkat.  

2. Kerangka Regulasi 

Polda Sulsel dalam rangka menjalankan roda organisasi memerlukan pedoman-

pedoman maupun aturan-aturan yang mengikat bagi anggotanya sendiri maupun 

terhadap masyarakat, karena tugas dan wewenang Polri yang diemban berkaitan 

dengan kepentingan masyarakat dibidang keamanan maupun penegakanhukum.  

Aturan atau regulasi yang ada pada Polda Sulsel ditujukan dalam rangka 

mendukung tercapainya sasaran Grand Strategis, Renstra dan Renja Polri. 

 Renstra Polda Sulsel yang merupakan alat untuk mencapai tujuan Renstra Polri 

(jangka menengah Polri) yang dilaksanakan oleh Polda Sulsel selain berisi 

perencanaan strategis juga berisi tentang instrumen strategis yang berfungsi untuk 

memecahkan permasalahan yang penting, mendesak dan memiliki dampak yang 

besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional yang tersusun dalam 

kerangka regulasi Polda Sulsel. Kerangka regulasi pada Renstra Polda Sulsel berisi 

tentang kebutuhan regulasi dilingkungan Polri yang bersifat mengikat kepada personil 

 Polri…… 
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Polri maupun masyarakat yang berbentuk Peraturan Kapolri yang direncanakan akan 

dibuat selama 5 (lima) tahun kedepan yang sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang 

tertuang dalam RPJMN 2015-2019. 

 Peraturan Kapolri tersebut dibuat dalam rangka mendukung kebijakan 

pemerintah yang mengatur dan mengikat bagi internal Polri maupun masyarakat 

dalam mendukung tercapainya pembangunan nasional. 

 Kerangka regulasi dalam Renstra Polda Sulsel tahun 2015-2019 memuat 

rencana pembuatan, penyempurnaan atau revisi Perkap yang dinilai perlu dan masih 

valid dalam mendukung pelaksanaan tugas Polri dan juga rencana penghapusan 

Perkap yang dinilai sudah tidak valid terhadap situasi dan kondisi selama 5 (lima) 

tahun kedepan terutamanya dalam rangka mendukung RPJMN tahun 2015-2019. 

Dari isu strategis diibidang pertahanan dan keamanan terhadap pemekaran 

wilayah Propinsi, Kabupatan dan Kecamatan akan ikut mempengaruhi Sitkamtibmas 

dalam 5   (lima) tahun ke depan perlu diimbangi den adanya pembangunan Mako 

untuk meningkatkan pelayanan yang optimal bagi masyarakat  peningkatan kapasitas 

pertahanan dan stabilitas keamanan maka dalam penguatan terhadap isu strategis 

tersebut disusun kerangka regulasi berdasarkan prioritas antara lain: 

a. pemenuhan Sarana dan Prasarana Almatsus Polri.Kebutuhan regulasi yang 

dibuat antara lain: Peraturan Kapolri tentang pemenuhan almatsus Polri dengan 

menitikberatkan pada industri pertahanan lokal, Peraturan Kapolri tentang 

pengadaan barang/jasa Almatsus Polri. 

b. peningkatan Kesejahteraan dalam rangka Pemeliharaan Profesionalisme 

Personel Polri.Disamping peraturan perundang-undangan berupa UU nomor 24 

Tahun 2011 tentang BPJS, Kebutuhan regulasi yang diperlukan antara 

lain:tentang peraturan perundang-undangan tentang personel Polri. 

c. peningkatan Kepercayaan Masyarakat terhadap Polri.Kebutuhan regulasi yang 

dibuat adalah amandemen UU No 2/2002 tentang Kepolisian NegaraRepublik 

Indonesia setelah disahkanya revisi KUHP dan KUHAP. 

d. penguatan Intelijen.Kebutuhan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah adalah 

Undang-Undangtentang Persandian sebagai payung hukum operasional sistem 

persandian, Polri membutuhkan regulasi pembentukan Undang-Undang tentang 

senjata api dan bahan peledak; 

 e.    peningkatan…… 



73 
 
 
 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULSEL 
NOMOR  : KEP /              /      III    /  2016 

TANGGAL :                   MARET          2016 

e. peningkatan Keamanan Laut dan Pulau berpenghuni.Kebutuhan regulasi yang 

dibuat oleh pemerintah berupa Peraturan Perundangan tentang Bakamla, Polda 

Sulsel membutuhkan regulasi berupa Peraturan  Kapolri tentang pengamanan di 

wilayah perairan oleh Satpolair maupun Polres yang mempunyai karakteristik 

wilayah perairan (pulau berpenghuni); 

f. penguatanPencegahan danPenanggulanganNarkoba.Kebutuhan regulasi yang 

dibuat pemerintah antara lain Perubahan peraturan Presiden nomor 12 tahun 

2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan P4GN Tahun 2011-2015, Polda Sulsel 

membutuhkan regulasi dalam bentuk peraturan Kapolri dalam rangka 

pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Narkoba. 

Kerangka Regulasi 

No Sasaran Strategis 
Regulasi Terkait Yang 

Sudah Ada 
Kebutuhan Regulasi Keterangan 

1. 1. terpenuhinya 

sarana/prasarana dan 

Almatsus Poda Sulsel 

berbasis teknologi 

yang menjunjung 

tinggi HAM dalam 

menghadapi berbagai 

trend kejahatan 

modern dan konflik 

sosial;  

 

 Perpres 54 tahun 2010 
sebagaimana diubah oleh 
Perpres 35 tahun 2011 
dan Perpres 70 tahun 
2012. 

 Perkap tentang  Almatsus. 

 

 

 Perkap tentang Tata cara 
Pengelolaan Bahan Bakar Minyak  
dan Pelumas (BMP) di lingkungan 
Polri. 

 Perkap tentang Tata cara 
Pengelolaan barang Persediaan 

 Perkap tentang Pembinaan 
Materiil Polri 

 Perkap tentang Pokok-pokok 
penyelenggaraan standarisasi 
Materiil logistik di lingkungan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia 

 Birosarpras 

 

 

 Birosarpras 

 

 
 

 Birosarpras 

 

 Birosarpras 

 

 Birosarpras 

 

 

2. 2. terbangunnya postur 
Polda Sulsel yang 
profesional, 
bermoral, modern 
dan unggul melalui 
perubahan mind set 
dan culture set 
(Revolusi mental); 

 UU Nomor 2 tahun 2002 

 

 UU Nomor 2 tahun 2002 

 

 

 

 

 

 
 

 Perkap Nomor 12 Tahun 
2012 

 Perkap Nomor 16 tahun 
2012 

 
 

 Rancangan Perpres tentang 
Ikatan dinas Polri 

 Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Administrasi 
keanggotaan Polri 

 Perkap tentang penerimaan 
anggota Polri 

 Perkap tentang Seleksi 
pengendalian pendidikan 
pengembangan Polri  

 Perkap tentang Assesment 
Centre 

 Perkap tentang mutasi jabatan 
dilingkungan Polri 

 Perkap tentang penjaminan mutu 
pendidikan dan pelatihan Polri 

 Biro SDM 

 

 Biro SDM 

 

 Biro SDM 

 

 Biro SDM 

 

 Biro SDM 

 

 Biro SDM 

 

 SPN Batua 
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No Sasaran Strategis 
Regulasi Terkait Yang 

Sudah Ada 
Kebutuhan Regulasi Keterangan 

 
 

 

 
 Perkap Nomor 4 tahun 

2010 

 Perkap Nomor 20 tahun 
2007,  

 

 

 Perkap nomor 4 tahun 
2009. 

 

 

 

 

 

 Perkap nomor 19 tahun 
2010 

 

 Perkap No 19 Th 2006 

 

 

 Perkap No 20 Th 2007 

 
 

 Perkap No 4 Th 2009 
 

 

 

 Perkap No 21, 22 dan 23 
Th 2010 

 Kep Kapolri No.Pol : 
12/II/2004. 

 

 Kep Kapolri No: 42 
/IX/2004, No:43/IX/2004 
dan No: 44/IX/2004. 

 Revisi Perkap tentang 
penyelenggaran pelatihan Polri 

 Revisi Perkap tentang kurikulum 
Pendidikan pengembangan Polri 

 Revisi Perkap No 4 Th 2010 
tentang Sisdik Polri 

 Revisi Perkap No 20 Th 2007 
tentang Standar komponen 
Pendidikan pembentukan 
pangembangan di lingkungan 
Polri 

 Revisi Perkap No 4 Th 2009 
tentang Dewan pendidikan dan 
pelatihan Polri 

 Perkap tentang Penilaian 
pendidikan Polri 

 Perkap tentang Penjaminan Mutu 
pendidikan dan pelatihan Polri 

 Revisi Perkap No 19 Th 2010 
tentang Penyelenggaraan 
pelatihan Polri 

 Revisi Perkap No 19 Th 2006 
tentrang Pedoman pelaksanaan 
pelatihan penggunaan VCD 
fungsi tehnis kepolisian 

 Revisi Perkap tentang Kurikulum 
pendidikan Sespati Polri dan 
Sespim Polri  

 Perkap tentang Gratifikasi di 
lingkungan Polri 

 Perkap tentang Penyusunan 
kurikulum Diklat Polsus 

 Revisi Perkap tentang SOTK Polri 

 Perkap tentang pedoman 
penyusunan standar dan 
akreditasi profesi Polri 

 Perkap tentang Tata Cara 
Penyelesaian Pelanggaran 
Disiplin Anggota Polri 

 SPN Batua 

 

 SPN Batua 

 

 SPN Batua 

 

 SPN Batua 

 

 

 SPN Batua 

 
 SPN Batua 

 

 SPN Batua 

 

 

 SPN Batua 

 

 SPN Batua 

 

 
 

 SPN Batua 

 
 

 Itwasda 
 

 Ditbinmas 

 

 Birorena 

 

 Bidpropam 

 

 

 Bidpropam 

 

 

3. 3. Tergelarnya kekuatan 
Polda Sulselpada titik 
rawan gangguan 
Kamtibmas secara 
berkelanjutan/kesinam
bungan. 

 

 

 

 

 Perkap tentang Penegakan 
hukum di wilayah perairan oleh 
kepolisian perairan 

 

 Ditpolair  

 

 

4. 4. Terwujudnya 
peningkatan 
pelayanan prima 
kepada masyarakat 

 UU Nomor 2 tahun 2002 

 

 Perkap nomor 3 tahun 

 Revisi UU No 2 tahun 2002 
tentang POLRI. 

 Revisi Perkap tentang 

 Bidkum 
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No Sasaran Strategis 
Regulasi Terkait Yang 

Sudah Ada 
Kebutuhan Regulasi Keterangan 

dengan berorientasi 
pada kearifan lokal 
yaitu Sipakatau, 
Sipakalebbi dan 
Sipakainge. 

2008 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 UU nomor 14 tahun 
2008 

 UU nomor 40 tahun 
1999 dan UU nomor 14 
tahun 2008 

 

 Perkap  no.8 tahun 2010  

pembentukan ruang pelayanan 
khusus dan tata cara 
pemeriksaaan saksi dan atau 
korban tindak pidana. 

 Perkap tentang layanan Polisi 
110 

 Perkap tentang pengamanan VIP 
dan Capres/Cawapres 

 Perkap tentang pengamanan 
kepariwisataan. 

 Perkap tentang pengamanan 
kawasan tertentu 

 Perkap tentang Tata cara 
penanganan pengaduan di 
lingkungan Polri 

 Perkap tentang penyelesaian 
sengketa informasi  

 Perkap tentang tata cara 
pelayanan informasi media masa 
oleh Polri 

 Revisi Perkap  no.8 tahun 2010 
tentang tata cara lintas ganti dan 
cara bertindak dalam 
penanggulangan huru hara. 

 

 Ditreskrim 

 

 

 

 Ditbinmas 

 

 Ditpamobvit 

 

 Ditpamobvit 

 

 Ditpamobvit 

 

 Itwasda 

 

 Bidhumas  

 

 Bidhumas 

 

 

 Satbrimob 

5. 5. Terdeteksinya dan 
terpantaunya 
berbagai potensi 
gejolak social 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 

 UU darurat Nomor 12 
tahun 1951.  

 UU darurat Nomor 12 
tahun 1951.  
 

 

 

 

 UU tentang Senjata Api.  

 

 UU tentang Bahan Peledak.  

 

 Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Perijinan dan 
Kegiatan Masyarakat 

 Perkap tentang sistem dan 
manajemen operasional Polri. 

 Ditintelkam 

 

 Ditintelkam 

 
 Ditintelkam 

 

 

 Roops 

6. 6. Terpeliharanya 
kemitraan Polda 
Sulsel dengan 
masyarakat dan 
sinergi polisional inter 
departemen yang 
kokok dengan 
Instansi terkait 
berlandaskan gotong 
royong, untuk 
menciptakan 
keamanan dalam 
negeri secara 

 UU Nomor 2 Tahun 2002 
Pasal 41 

 

 Perkap Nomor 1 tahun 
2013 

 

 UU no.33 tahun 2009 
tentang perfilman 

 Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Perbantuan 
TNI 

 Perkap tentang Penugasan 
anggota Polri di luar struktur 
organisasi Polri  

 Perkap tentang mekanisme 
perijinan/rekomendasi 
pengambilan 
gambar/Filming/shooting yang 
berkaitan dengan tugas –tugas 

 Roops, 
Binkum 

 

 Ro SDM 

 

 

 Bidhumas 
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No Sasaran Strategis 
Regulasi Terkait Yang 

Sudah Ada 
Kebutuhan Regulasi Keterangan 

berkelanjutan. kepolisian 

7. 7. Tergelarnya 
Bhabinkamtibmas di 
seluruh 
desa/kelurahan 
dalam rangka 
implementasi polmas 
dan melakukan  
deteksi dini terhadap 
potensi gangguan 
keamanan dan 
gejolak sosial 
masyarakat. 

 Perkap nomor 23 tahun 
2007 

 

 Revisi Perkap tentang Sistim 
keamanan lingkungan 

 

 Ditbinmas 

8. 8. Terjaminnya 
keamanan, 
keselamatan, 
ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas 
barang dan orang di 
wilayah laut maupun 
di wilayah darat. 

 Perkap No 9 Th 2012 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 Perkap No 9 Th 2012, 
Perkap No 12 Th 2007 

 Perkap tentang Penandaan SIM 
pelanggar lalu lintas.  

 Perkap tentang Penindakan 
pelanggaran lalu lintas dengan 
Electronic Law Enforcement 

(ELE).  

 Perkap tentang Pengaturan, 
penjagaan dan patroli (TURJALI) 
Lalu lintas 

 Perkap tentang Pengawalan Lalu 
Lintas. 

 Perkap tentang Lampu isyarat 
dan Sirine. 

 Revisi Perkap No 12 Th 2007 
tentang Mobil Unit Pelayanan SIM 
keliling 

 Ditlantas 

 

 Ditlantas 

 

 

 Ditlantas 

 
 Ditlantas 

 

 Ditlantas 
 

 Ditlantas 

 

 

9. 9. Terlindunginya rasa 
aman terhadap 4 
(empat) jenis 
kejahatan (kejahatan 
konvensional, 
kejahatan terhadap 
kekayaan negara, 
kejahatan 
transnasional dan 
kejahatan 
berimplikasi 
kontinjensi).  

 

 Perkap No 3 Th 2008  

 

 
 

 Perkap No 10 Th 2009 

 

 

 

 

 Perkap No 10 Th 2010 

 

 Perkap No 15 Th 2010 

 

 

 Perkap No 20 Th 2010 
 

 Perkap No 14 Th 2012 

 
 

 

 Revisi Perkap No 3 Th 2008 
tentang pembentukan ruang 
pelayanan khusus dan tata cara 
pemeriksaan saksi dan atau 
korban tindak pidana. 

 Revisi Perkap No 10 Th 2009 
tentang Tata cara dan 
persyaratan permintaan 
pemeriksaan tehnis kriminalistik 
TKP dan laboratoris kriminalistik 
barang bukti kepada 
Laboratorium Forensik Polri. 

 Revisi Perkap No 10 Th 2010 
tentang Tata cara pengelolaan 
barang bukti di lingkungan Polri 

 Revisi Perkap No 15 Th 2010 
tentang Penyelenggaraan pusat 
informasi kriminal di lingkungan 
Polri. 

 Revisi Perkap No 20 Th 2010 
tentang Korwas PPNS 

 Revisi Perkap No 14 Th 2012 
tentang Manajemen penyidikan 
tindak pidana 

 Perkap tentang Standart 

 Ditreskrim 

 

 
 

 Ditreskrim 

 

 

 

 

 Ditreskrim 

 

 Ditreskrim 

 

 

 Ditreskrim 
 

 Ditreskrim 

 
 

 Ditreskrim 
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No Sasaran Strategis 
Regulasi Terkait Yang 

Sudah Ada 
Kebutuhan Regulasi Keterangan 

 

 

 
 

 

 

 

kompetensi penyidik Polri 

 Perkap tentang Mekanisme 
pengangkatan penyidik dan 
penerbitan keputusan penyidik 

 Perkap tentang Pedoman 
administrasi penyidikan tindak 
pidana 

 Perkap tentang Standar 
kompetensi pemeriksa forensik 

 

 Ditreskrim 

 
 

 Ditreskrim 

 

 Ditreskrim 

 

10 Tersusun dan 
terimplementasikann
ya SOP tentang 
standar pelayanan 
publik yang unggul 
dalam rangka 
menyelenggarakan 
fungsi Polda Sulsel 
yang Good 
Governance dan 
Good Government. 

 UU Nomor 25 Tahun 
2009 

 UU Nomor 37 Tahun 
2008 

 

 

 Pelayanan publik 

 Ombudsman Republik Indonesia 

 Juknis Kepolisian tentang SOP 

 

 Para 
Kasatker 

 

3. Kerangka kelembagaan. 

Dalam memenuhi pelaksanaan Polri yang efektif dan akuntabel, diperlukan suatu 

kerangka kelembagaan sesuai dengan program pembangunan Polda Sulsel yang 

telah ditetapkan. Kelembagaan merujuk kepada organisasi, pengaturan hubungan 

inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia. Organisasi Polda Sulsel 

mencakup tugas, fungsi kewenangan, peran dan struktur. Pengaturan hubungan inter 

dan antar organisasi mencakup tata hubungan kerja dan antar organisasi Polda 

Sulsel/Instansi Pemerintah, sedangkan sumber daya manusia mencakup pejabat 

Polda Sulsel dan SKPD tingkat provinsi yang menjalankan organisasi tersebut. Aspek 

sumber daya manusia Polda Sulsel di dalam kerangka kelembagaan mencakup 

jumlah dan kualitas, yang meliputi pengetahuan (knowledge), keterampilan (skills), dan 

sikap (attitude). 

Tersedianya lembaga organisasi Polda Sulsel yang efektif dan akuntabel yang 

merupakan salahsatu prasyarat keberhasilan Polda Sulsel dalam mengelola sumber 

daya yang ada untuk mewujudkan Polda Sulsel yang dapat melayani, mengayomi dan 

melindungi masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan Polda Sulsel dalam 

membangun organisasi disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga tepat 

struktur dan tepat fungsi. Namun perlu dipahami bahwa penguatan kelembagaan 

Polda ..... 
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Polda Sulsel tidak harus diartikan pembentukan organisasi baru, namun justru perlu 

dilakukan perampingan dan penyederhaan untuk lebih mengefektifkan dan 

mengefisiensikan kinerja personel Polda Sulsel sebagai tindak lanjut dari revisi SOTK 

oleh Mabes Polri. Upaya penyederhanaan organisasi Polda Sulsel perlu 

dilakukansesuai dengan kebutuhan Polda Sulsel dengan berlandaskan pada 

pemenuhan SDM, sarana dan prasarana serta anggaran. Upaya penguatan 

kelembagaan di lingkungan Polda Sulsel masih perlu penambahan sesuai dengan 

pemekaran wilayah dan tingkat kerawanan. 

Sesuai dengan arah kebijakan Polri dalam upaya penguatan kerangka 

kelembagaan pada Instansi, maka revisi kelembagaan di lingkungan Polda Sulsel 

akan dilakukan untuk mewujudkan lembaga Polda Sulsel berkualitas, yang ditandai 

dengan: 

a. tugas pokok dan fungsi yang jelas tidak tumpang tindih, kewenangan yang tepat, 

serta struktur organisasi yang efisien, sehingga terhindar dari adanya duplikasi 

fungsi, benturan kewenangan dan inefisiensi belanja operasional; 

b. hubungan tata cara kerja (HTCK) yang efektif, efisien, transparan dan sinergis 

(well-connected governance system); 

c. profesional, integritas dan kinerja SDM yang tinggi, sehingga mampu 

melaksanakan visi, misi, program dan kegiatan untuk mencapai sasaran 

strategis Polda Sulsel. 

Penataan kelembagaan yang dilakukan melalui  revisi/penyempurnaan dilakukan 

bersifat sangat selektif dan dilakukan untuk hal-hal yang sangat penting, mendesak, 

serta diyakini akan memberi manfaat yang lebih besar untuk mencapai arah bijak dan 

strategi Polda Sulsel dalam rangka terwujudnya kamtibmas yang kondusif, tegaknya 

hukum, serta terlindungi, terayomi dan terlayaninya masyarakat dengan berorientasi 

kearifan lokal Sipakatau, Sipakalebbi dan Sipakainge. 

Penguatan kelembagaan Polda Sulsel juga dilakukan dengan memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

a. kebijakan pembangunan khusus propinsi Sulawesi Selatan dan Propinsi 

Sulawesi Barat, yang meliputi sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan 

kegiatan pembangunan, untuk memastikan bahwa postur kelembagaan Polda 

Sulsel yang dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang 

efektif, efisien dan akuntabel; b.    Peraturan…… 
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b. peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan perundangan 

desentralisasi dan otonomi daerah, untuk memastikan keserasian antar tugas, 

fungsi dan kewenangan yang berlaku di lingkungan Polda Sulsel dengan 

peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan desentralisasi dan otonomi 

daerah; 

c. prinsip-prinsip pengorganisasian yang modern; 

d. penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance); 

seperti transparansi, efektivitas, efisiensi dan penyesuaian dengan ketersediaan 

anggaran negara. 

Prioritas Penguatan Kerangka Kelembagaan Polda Sulsel Tahun 2015-2019 

adalah sebagai berikut: 

a. prioritas penguatan kelembagaan Polda Sulsel sesuai dengan perkembangan 

administrasi pemerintah daerah maupun adanya tuntutan kebutuhan tugas 

terhadap ancaman gangguan Kamtibmas, akan difokuskan pada hal-hal sebagai 

berikut: 

1) pengusulan Pembentukan/penataan satuan organisasi kewilayahan pada 

tingkat Polda, Polres, Polsek dan Polsubsektor; 

2) implementasi penyusunan Daftar Susunan Personel (DSP) berdasarkan 

analisa beban kerja; 

3) pengusulan peningkatan tipologi satuan organisasi kewilayahan pada 

tingkat Polres dan Polsek; 

4) implementasi revisi Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) serta 

monitoring pelaksanaannya; 

5) penyusunan nomenklatur/titelatur sesuai dengan hasil 

revisi/penyempurnaan SOTK; 

6) penataan wilayah hukum Polres (Polres Palopo dan Polres Luwu) dan 

Polsek (Polsek Lau dan Polsek Mandai jajaran Polres Maros); 

7) pengusulan peningkatan tipe Rumah Sakit Polri Bhayangkara Makassar. 

b. Prioritas penguatan kerangka kelembagaan dalam mendukung program poros 

maritim; 

1) penguatan organisasi Polair baik tingkat Ditpolair Polda maupun Satpolair 

Polres; 

 

2)     pengusulan...... 
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2) pengusulan pembentukan Satpolair Polres yang memiliki wilayah 

perairan. 

 

Dari arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang keamanan tersebut, 

untuk mewujudkan pencapaian sasaran dalam penguatan kelembagaan Polda Sulsel 

dibutuhkan kerangka kelembagaan sebagai berikut: 

Kerangka Kelembagaan 

No Sasaran Strategis 
Kelembagaan Terkait 

 Yang Sudah Ada 
Kebutuhan kelembagaan  Ket 

1. Terpenuhinya sarana/prasarana 
dan Almatsus Polda Sulsel 
berbasis teknologi yang 
menjunjung tinggi HAM dalam 
menghadapi berbagai trend 
kejahatan modern dan konflik 
sosial. 

 Rosarpras Polda Sulsel 

 Birorena Polda Sulsel 

 Bid TI Polda Sulsel 

 Penguatan Fungsi study 
kelayakan/monitoring 

 Penguatan HTCK terhadap 
fungsi dan Instansi terkait 

 

2. Terbangunnya postur Polda Sulsel 
yang professional, bermoral, 
modern dan unggul melalui 
perubahan mindset dan culture set 
(revolusi mental) 

 Polres Mamuju 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Polres Tana Toraja 
 
 
 
 
 

 Polres Palopo 
 
 

 Polres Enrekang 
 
 
 
 
 
 
 

 Polres Jeneponto 
 
 
 
 

 
 

 Polres Mamuju Utara 
 
 
 
 
 
 

 Pengusulan pembentukan 
Polres Mamuju Tengah 
(Mateng) 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Simboro 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Papalang 

 

 Pengusulan pembentukan 
Polres Toraja Utara 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Kesu 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Wara Barat 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Buntu Batu 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Masalle 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Bungin 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Turatea 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Rumbia 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Bontoramba 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Tikke Raya 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Sarjo 

 Pengusulan pembentukan 
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No Sasaran Strategis 
Kelembagaan Terkait 

 Yang Sudah Ada 
Kebutuhan kelembagaan  Ket 

 
 
 
 

 Polres Gowa 
 
 

 Polres Pinrang 
 

 Polres Sidrap 

Polsubsektor Bulu Bata 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Duripoku 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Parigi 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Lanrisang 

 Pengusulan pembentukan 
Polsubsektor Kulo 

 Penataan DSPP disesuikan 
dengan ABK 

 Perubahan nomenklatur yang 
diajukan oleh Polres 
disesuaikan dengan struktur 
dan ketentuan yang berlaku 

 Penataan struktur jabatan 

 Pengusulan peningkatan 
tipologi Polres dan Polsek 

 Pengusulan 
pembentukan/penataan satuan 
organisasi kewilayahan 
(Polres, Polsek dan 
Polsubsektor) 

 Meningkatkan fasilitas 
kesehatan Rumah Sakit Polri 
Bhayangkara Makassar 

 Implementasi revisi SOTK 
serta monitoring 
pelaksanaannya 

 Penataan wilayah hukum 
Polres/Polsek 

3. Tergelarnya kekuatan Polda Sulsel 
pada titik rawan gangguan 
Kamtibmas secara 
berkelanjutan/kesinambungan 

 Ditpolair Polda Sulsel 

 Satpolair Polres 

 Penguatan organisasi Polair 
pada tingkat Ditpolair maupu 
Satpolir Polres. 

 

4. Terwujudnya peningkatan 
pelayanan prima kepada 
masyarakat dengan berorientasi 
pada kearifan lokal yaitu 
Sipakatau, Sipakalebbi dan 
Sipakainge  

 Ro SDM Polda Sulsel 
Rosarpras Polda Sulsel 
Rorena Polda sulsel 
 

 Bid TI Polda Sulsel 

 Penguatan sumber daya Polda 
Sulsel pada tingkat Polres, 
Polsek dan Polsubsektor 

 Penguatan teknologi informasi 
dalam pelayanan publik 

 

5. Terdeteksinya 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 

 Ditintelkam Polda Sulsel  Penguatan fungsi intelijen 
Polsek 

 Penguatan koordinasi intelijen 

 



82 
 
 
 

 

LAMPIRAN KEPUTUSAN KAPOLDA SULSEL 
NOMOR  : KEP /              /      III    /  2016 

TANGGAL :                   MARET          2016 

No Sasaran Strategis 
Kelembagaan Terkait 

 Yang Sudah Ada 
Kebutuhan kelembagaan  Ket 

6. Terpeliharanya kemitraan Polda 
Sulsel dengan masyarakat dan 
sinergi polisional inter departemen 
yang kokoh dengan Instansi terkait 
berdasarkan gotong royong, untuk 
menciptakan keamanan dalam 
negeri secara berkelanjutan 

 Ditbinmas Polda Sulsel 

 Roops Polda Sulsel 

 Penguatan fungsi Kerma pada 
tingkat Polda, Polres dan 
Polsek  

 

7. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di 
seluruh desa/kelurahan dalam 
rangka implementasi Polmas dan 
melakukan deteksi dini terhadap 
potensi gangguan keamanan dan 
gejolak social masyarakat 

 Ditbinmas Polda Sulsel 

 Roops Polda Sulsel 

 Ditsabhara Polda Sulsel 

 Penguatan unit Binmas Polsek 

 Penguatan fungsi preemtif dan 
preventif pada tingkat Polsek 
dengan penggelaran 
Bhabinkamtibmas 

 Penguatan strategi Polmas 
tingkat Polres dan Polsek 

 

8. Terjaminnya keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas barang dan 
orang di wilayah laut maupun di 
wilayah darat 

 Ditlantas Polda Sulsel 

 Satlantas Polres jajaran 

 Penguatan fungsi pencegahan 
dan rekayasa lalu lintas 
sampai dengan tingkat Polsek 

 Penguatan fungsi penegakan 
hukum dibidang lalu lintas 
sampai dengan tingkat Polsek 

 

9. Terlindunginya rasa aman 4 
(empat) jenis kejahatan (kejahatan 
konvensional, kejahatan terhadap 
kekayaan negara, kejahatan 
transnasional dan kejahatan 
berimplikasi kontinjensi) 

 Ditreskrim Polda Sulsel 

 Satreskrim Polres 

 Unitreskrim 
 

 Ditreskrim Polda Sulsel 

 Satreskrim Polres 
 

 Korwas PPNS 

 Penguatan fungsi penyidikan 
sampai dengan tingkat Polsek 

 

 Penguatan fungsi pengawasan 
penyidikan pada tingkat Polres 

 Penguatan koordinasi dengan 
Criminal Justice System, 
PPATK , BNP, Bakamla, Bea 
Cukai, PPNS lainnya 

 

10. Tersusun dan 
terimplementasikannya SOP 
tentang standar pelayanan public 
yang unggul dalam rangka 
menyelenggarakan fungsi Polda 
Sulsel yang Good Governance dan 
Good Government. 

 Para Kasatker dan 
Kasatfung Polda Sulsel 

 Penambahan fasilitas/sarana 
prasarana diruang pelayanan 
publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV ..... 



 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

1. Target Kinerja 

Untuk memahami perubahan Polres Tana Toraja yang professional, dapat dilihat 

dari tiga aspek, yakni aspekstruktural, aspek instrumental, dan aspek kultural. Aspek 

structural mencakup perubahan kelembagaan kepolisian dan pemerintah propinsi, 

organisasi susunan dan kedudukan. Aspek instrumental mencakup filosofi (visi, misi 

dan tujuan), doktrin, kewenangan, kompetensi, kemampuan fungsi dan iptek. Aspek 

kultural merupakan muara dari perubahan aspek structural dan instrumental, karena 

semua perubahan nantinya diharapkan terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan 

Polres Tana Toraja beserta jajarannya kepada masyarakat, perubahan meliputi 

perubahan manajerial, sistem rekrutmen, sistem pendidikan, sistem material fasilitas 

dan jasa, sistem anggaran , dan sistem operasional.  

Dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya profesionalisme Polri, maka 

Polres Tana Toraja menyusun target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan 

indikator kinerja utama sebagai berikut: 

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TARGET 
KE
T 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. terpenuhinya sarana/prasarana dan 
Almatsus Polres Tana Toraja berbasis 
teknologi yang menjunjung tinggi HAM 
dalam menghadapi berbagai trend 
kejahatan modern dan konflik sosial; 

a. Jumlah penambahan kebutuhan minimal 
alat materiil khusus (almatsus) Polres 
Tana Toraja; 

b. jumlah pengadaan barang dan jasa 
melalui unit layanan pengadaan (ULP) 
dengan memanfaatkan sistem LPSE 
yang didahului study kelayakan; 

 

 
35 

Paket 
 
 

35 
Paket 

 
60 

Paket 
 
 

50 
Paket 

 
65 

Paket 
 
 

60 
Paket 

 
70 

Paket 
 
 

70 
Paket 

 
75 

Paket 
 
 

80 
Paket 

 

2. terbangunnya postur Polres Tana 
Toraja yang profesional, bermoral, 
modern dan unggul melalui 
perubahan mind set dan culture set 
(Revolusi mental);  

 

a. Jumlah personel Polri yang memiliki 
standar kompetensi pendidik sesuai 
dengan bidang tugasnya; 

b. Jumlah personel Polri yang mengikuti 
pelatihan mind set dan culture set; 

 

c. jumlah modul pembelajaran yang 
disesuaikan dengan kurikulum 
pendidikan dan latihan yang baru. 

 

 
125 

Personel 
 
 

25 
Personel 

 
 

45 
Modul 

 

 
174 

Personel 
 
 

30 
Personel 

 
 

45 
Modul 

 

 
176 

Personel 
 
 

30 
Personel 

 
 

50 
Modul 

 

 
178 

Personel 
 
 

40 
Personel 

 
 

50 
Modul 

 

 
180 

Personel 
 
 

45 
Personel 

 
 

50 
Modul 

 

 

3. tergelarnya kekuatan Polres Tana 
Toraja pada titik-titik rawan gangguan 
kamtibmas secara berkelanjutan/ 
kesinambungan 

a. jumlah personel yang telah ditempatkan 
di wilayah rawan longsor; 

b. jumlah penambahan sarana Polsek 
khsus Ranmor (R2) Trail dalam 
membantu pelaksanaan tugas 
didesa/lembang yan berada didaerah 
perbukitan; 

 
3 

Personel 
 

13 
R2 

 

 
3 

Personel 
 

13 
R2 

 

 
3 

Personel 
 

13 
R2 

 

 
3 

Personel 
 

13 
R2 

 

 
3 

Personel 
 

13 
R2 

 

 

   
    

 
 

 

4. terwujudnya peningkatan pelayanan 
prima kepada masyarakat dengan 
berorientasi pada kearifan lokal yaitu 
Sipakatau, Sipakalebbi dan 
Sipakainge 

a. mutu pelayanan terhadap Indeks 
Kepuasan Masyarakat (IKM) yang 
dilakukan oleh Satuan Kerja; 

b. persentase peningkatan SP2HP 
dibanding tahun sebelumnya; 

Baik  
62.51-80.25 

 
 

1300 

Baik  
62.51-
80.25 

 
1400 

Baik  
62.51-
80.25 

 
1500 

Baik  
62.51-
80.25 

 
1550 

Baik  
62.51-
80.25 

 
1600 

 

 
c. respon time kehadiran Polri di TKP;      
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NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA 

TARGET 
KE
T 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

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 diwilayah 
hukum Polres Tana Toraja;  

berapa lama sistem pelayanan  yang tepat 
waktu sesuai SOP antara lain: 

a. jumlah laporan informasi yang dapat 
digunakan oleh pimpinan untu 
menciptakan keamanan dan ketertiban 
di Polres Tana Toraja 

b. penerbitan SKCK; 

c. perizinan/pemberitahuan kegiatan 
masyarakat; 

 
 
 
 

100 lap 
 
 
 

15 menit 

 
20 menit 

 
 

 
 
 
 

100 lap 
 
 
 

15 menit 

 
20 menit 

 
 

 
 
 
 

100 lap 
 
 
 

15 menit 

 
20 menit 

 
 

 
 
 
 

100 lap 
 
 
 

15 menit 

 
20 menit 

 
 

 
 
 
 

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 penempatan1 (satu) 
Bhabinkamtibmas di setiap desa secara 
bertahap dari 311 Desa / Lembang ; 

 
100 org 

 
100 org 

 
100 org 

 
100 org 

 
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% 
 

 
 

 
10 % 

 
 

10% 
 
 

10% 
 

 
 

 
10 % 

 
 

10% 
 
 

10% 
 

 
 

 
10 % 

 
 

10% 
 
 

10% 
 

 
 

 
10 % 

 
 

10% 
 
 

10% 
 

 
 

 

 

2. Kerangka Pendanaan 

Untuk mewujudkan sasaran Isu Strategis Polri bidang pertahanan dan keamanan 

tentang peningkatan Kapasitas pertahanan dan stabilitas keamanan khususnya yang 

berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Polres Tana Toraja, maka 

dibutuhkan pendanaan yang difokuskan untuk pemenuhan Alpalkam/Almatsus Polres 

Tana Torajadan 

peningkatanProfesionalisme Polres Tana Toraja. Sumber pendanaan tersebut selain 

berasal dari rupiah murni, mengingat pendanaan Almatsus Polri yang diadakan dari 

luar negeri membutuhkan anggaran yang sangat besar.  

Secara garis besar kebutuhan anggaran Polres Tana Toraja tahun 2015-2019 

adalah sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

Peningkatan ….. 
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a. Kebutuhan anggaran Per sumber pendanaan: 

Kerangka Pendanaan 

No Sasaran Strategis Keluaran  
Sumber  

Pendanaan  
pelaksana 

1. Terpenuhinya sarana/prasarana 
dan Almatsus Polres Tana Toraja 
berbasis teknologi yang 
menjunjung tinggi HAM dalam 
menghadapi berbagai trend 
kejahatan modern dan konflik 
sosial. 

1) memenuhi kebutuhan minimal alat 
materiil khusus (Almatsus) Polres Tana 
Toraja;  

 

2) menyelenggarakan pengadaan barang 

dan jasa melalui Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) dengan 

memanfaatkan sistem LPSE yang 

didahului study kelayakan; 

 

RM 

 

 

RM 

 

2. Terbangunnya postur Polres Tana 
Toraja yang professional, bermoral, 
modern dan unggul melalui 
perubahan mindset dan culture set 
(revolusi mental) 

1) menyelenggarakan rekrutmen anggota 
Polri untuk mencapai minimal zero 
growth dengan mempertahankan jumlah 

personel yang ada ditambah kebutuhan 
pengembangan organisasi; 

 

RM 

 

  2) rasionalisasi dan realokasi personel 
Polri tingkat Polda ke Polres dan Polsek 
untuk tugas pelayanan;  

 

RM 

 

  3) menyusun data base postur Polri, hari 
ini dan ke depan. Database ini 
digunakan acuan atau landasan 
kebijakan zero growth Polri; 

 

RM 

 

  4) melanjutkan kerja sama dengan Bank 
pemerintah berkaitan dengan aplikasi e-

KTA; 

 

RM 

 

  5) melakukan penataan dalam pembinaan 
personel Polri melalui teknologi 
informasi, khususnya dalam hal 
rekrutmen, seleksi pendidikan dan 
mutasi; 

 

RM 

 

  6) menyelenggarakan uji kompetensi 
jabatan menggunakan sistem Computer 
Asisted Test (CAT); 

 

RM 

 

  7) melaksanakan revolusi mental 
khususnya dalam rangka 
mengembangkan budaya anti korupsi 
internal Polres Tana Toraja; 

 

RM 

 

  8) meningkatkan kompetensi Tenaga 
Pendidik dan Tenaga Kependidikan 
dengan menerapkan standar 
kompetensi pendidik; 

 
RM 

 

  9) memberikan kesempatan secara 
bertahap kepada Bintara yang 
berprestasi dan sejumlah lulusan terbaik 
dari SPN untuk mengikuti pendidikan S1 
Ilmu Kepolisian di STIK; 

 

RM 

 

  10) Pengembangan SDM Polres Tana 
Toraja berbasis kompetensi 

 
RM 
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No Sasaran Strategis Keluaran  
Sumber  

Pendanaan  
pelaksana 

  
11) Membentuk assessor pada setiap fungsi 

teknis kepolisian; 

 
RM 

 

  12) meningkatkan kapasitas dan kapabilitas 
SDM melalui rekrutmen personel Polri 
yang bebas dari KKN, transparan dan 
akuntabel dengan melibatkan 
pengawasan internal dan eksternal 
serta penanaman nilai-nilai 
profesionalisme dan budaya anti korupsi 
pada lembaga pendidikan dalam rangka 
internal trust dan public trust;  

 

 

RM 

 

  13) melanjutkan Reformasi Birokrasi Polri, 
melakukan evaluasi dan penilaian 
manajemen kinerja pada seluruh 
Satker;  

 

RM 

 

  
14) meningkatkan integritas anggota Polres 

Tana Toraja dan membangun budaya 
anti korupsi dalam rangka revolusi 
mental anggota Polres Tana Toraja;  

 

RM 

 

  15) menyusun tipologi Polsek dan 
menginventarisir kebutuhan personel 
maupun perlengkapannya berdasarkan 
kondisi geografis wilayah dan tantangan 
tugas serta beban tugasnya; 

 

RM 

 

  16) menyusun kebutuhan sarana prasarana 
yang dilaksanakan secara buttom up 

berdasarkan kondisi geografis wilayah 
dan tantangan tugas;  

 

RM 

 

  
17) menyusun Blue Print sarana prasarana 

mulai dari tingkat Polda  sampai dengan 
tingkat Polsek sesuai tipologi;  

 

RM 

 

  18) meningkatkan penerimaan tunjangan 

kinerja yang proporsional; 

 

RM 

 

  19) meningkatkan jaminan kesehatan bagi 

pegawai Polri melalui kerjasama 

dengan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial (BPJS) kesehatan dan 

Kementerian Kesehatan guna 

pelayanan kesehatan serta BPJS 

Ketenagakerjaan dalam rangka 

pemanfaatan Faskes Polri untuk 

pelayanan pesertanya; 

 

 

 

RM 

 

  20) meningkatkan fasilitas kesehatan rumah 

sakit Polri dengan target  40 unit; 

 
RM 

 

  
21) menyediakan perumahan dinas bagi 

pegawai Polri;  

 
RM 

 

  22) pembentukan Tim Internal Anti Korupsi;  
 

 
RM 

 

  23) mengefektifkan pelaksanaan wasrik 

rutin, wasrik khusus dan wasrik dengan 

tujuan tertentu;  

 

RM 
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No Sasaran Strategis Keluaran  
Sumber  

Pendanaan  
pelaksana 

  24) mengoptimalkan koordinasi dan kerja 

sama internal dan eksternal pengemban 

fungsi pengawasan;  

 

RM 

 

  25) meningkatkan disiplin, ketertiban dan 

perilaku anggota Polres Tana Toraja 

melalui penegakan disiplin dan kode 

etik profesi Polri;  

 

RM 

 

3. Tergelarnya kekuatan Polres Tana 
Toraja pada titik rawan gangguan 
Kamtibmas secara 
berkelanjutan/kesinambungan 

meningkatkan kemampuan personel Polres 
Tana Toraja untuk mengamankan wilayah 
perairan pada poros maritim dengan 
memperkuat satuan Polair baik di tingkat 
Polda maupun kewilayahan; 

 

 

RM 

 

4. Terwujudnya peningkatan 
pelayanan prima kepada 
masyarakat dengan berorientasi 
pada kearifan lokal yaitu 
Sipakatau, Sipakalebbi dan 
Sipakainge  

1) meningkatkan kualitas pelayanan publik 

melalui pelaksanaan quick wins;  

 

 

RM 

 

  2) memenuhi kebutuhan personel dan 

sarana prasarana pada titik-titik 

pelayanan Polri termasuk penempatan 

2 Polwan pada 1 Polsek;  

 

RM 

 

  3) membangun budaya pelayanan dan 

membuka ruang partisipasi publik 

dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi;  

 

RM 

 

  
4) meningkatkan kemampuan kualitas 

komunikasi Polisi dengan masyarakat;  

 

RM 

 

  5) meningkatkan kepercayaan masyarakat 

terhadap kinerja Polri dan soliditas 

kesatuan melalui penerangan Internal 

dan eksternal;  

 

RM 

 

  6) membangun kemitraan melalui 

kerjasama dengan stake holder terkait 

maupun media massa (medai 

elektronik, media cetak dan media 

online); 

 

RM 

 

  7) membangun dan mengembangkan 

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 

melalui Pengelolaan Informasi dan 

Dokumentasi (PID) yang berbasis 

teknologi guna mewujudkan layanan 

informasi Publik yang profesional, 

transparan dan akuntabel;  

 

 

RM 

 

  8) meningkatkan kemampuan penanganan 

konflik sosial (konflik horizontal) dengan 

mengutamakan pencegahan dan 

memberikan perlindungan terhadap 

 
 
 
RM 
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kelompok minoritas dan kelompok 

rentan;  

  
9) membangun dan memberdayakan 

pengamanan swakarsa serta 

meningkatkan pelibatan publik;  

 
RM 

 

  
10) meningkatkan kemampuan personel 

dan satuan dalam rangka menghadapi 

pengamanan Pemilukada;  

 

RM 

 

  11) menyusun alokasi anggaran, 

meningkatkan kemampuan personel 

dan satuan serta sarana prasarana 

dalam menghadapi Pemilu legislative 

dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 

Tahun 2019; 

 

 

RM 

 

5. Terdeteksinya 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 

1) meningkatkan peran dan fungsi intelijen 

keamanan Polri yang mampu 

memberikan informasi dan saran tindak 

yang rahasia, cepat dan akurat guna 

mendukung tugas pokok Polri dari 

tingkat Polda sampai dengan tingkat 

Polsek yang didukung personel, 

anggaran dan teknologi yang memadai;  

 

 

 

RM 

PNBP 

 

  2) membangun sistem pelayanan secara 

online dalam rangka penerbitan SKCK, 

perizinan/pemberitahuan kegiatan 

masyarakat dan penerbitan perizinan 

dibidang senjata api non organik 

Polri/TNI dan bahan peledak komersial;  

 

 

RM 

PNBP 

 

6. Terpeliharanya kemitraan Polres 
Tana Toraja dengan masyarakat 
dan sinergi polisional inter 
departemen yang kokoh dengan 
Instansi terkait berdasarkan gotong 
royong, untuk menciptakan 
keamanan dalam negeri secara 
berkelanjutan 

1) meningkatkan kerja sama antar aparat 

penegak hukum (CJS); 

2) memberikan kesempatan kepada 

personel yang berkompeten untuk ikut 

dalam misi perdamaian dunia; 

RM 

 

RM 

 

7. Tergelarnya Bhabinkamtibmas di 
seluruh desa/kelurahan dalam 
rangka implementasi Polmas dan 
melakukan deteksi dini terhadap 
potensi gangguan keamanan dan 
gejolak social masyarakat 

1) menguatkan program Polmas dengan 

penggelaran satu Polisi 

(Bhabinkamtibmas) satu 

desa/kelurahan, untuk melakukan 

sambang, deteksi, memperoleh 

informasi, mediasi dalam pencegahan 

dini permasalahan Kamtibmas;  

 

 

RM 
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Pendanaan  
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  2) meningkatkan pelayanan masyarakat 

dengan mengembangkan Polmas untuk 

menjangkau seluruh komunitas guna 

mendukung upaya memelihara dan 

memantapkan kamtibmas;  

 

 

RM 

 

  
3) menghadirkan anggota Polri di tengah-

tengah masyarakat saat dibutuhkan dan 

di setiap kegiatan masyarakat;  

 

RM 

 

8. Terjaminnya keamanan, 
keselamatan, ketertiban dan 
kelancaran lalu lintas barang dan 
orang di wilayah laut maupun di 
wilayah darat 

1) pemantauan arus kemacetan lalu lintas 

sebagai data dasar evaluasi dan 

pengkajian trouble spot dalam 

mengurangi titik-titik lokasi rawan 

kemacetan lalu lintas dan angkutan 

jalan;  

 

RM 

PNBP 

 

  
2) melakukan kajian black spot kecelakaan 

lalu lintas dan angkutan jalan pada 

daerah rawan kecelakaan lalu lintas;  

 

RM 

PNBP 

 

  3) penanganan kecelakaan lalu lintas 

menonjol dengan pemanfaatan 

teknologi Trafic Acident Acident 

Analysis; 

 

PNBP 

 

  4) melaksanakan program road safety / 

safety ridding;  

PNBP  

  5) membangun sistem edukasi berbasis 

teknologi yang dapat diakses oleh 

publik dan pemangku kepentingan; 

PNBP  

  6) menggelar operasi kepolisian di bidang 

lalu lintas secara tematis; 

PNBP  

  7) melaksanakan kampanye keselamatan 

lalu lintas angkutan jalan;  

PNBP  

  8) penggelaran Satpas online; PNBP  

  
9) penggelaran sistem STNK online; PNBP  

  
10) penggelaran sistem BPKB online;  PNBP  

9. Terlindunginya rasa aman 4 
(empat) jenis kejahatan (kejahatan 
konvensional, kejahatan terhadap 
kekayaan negara, kejahatan 
transnasional dan kejahatan 
berimplikasi kontinjensi) 

11) meningkatkan kegiatan pre-emtif dan 

preventif dengan mengutamakan 

tindakan proaktif guna meminimalisir 

terjadinya gangguan Kamtibmas; 

 

 

 

RM 

 

  
12) meningkatkan pengungkapan kasus-

kasus menonjol yang meresahkan 

masyarakat meliputi; kejahatan 

konvensional (street crime, perjudian, 

kejahatan dengan kekerasan), 

kejahatan transnational (cyber crime, 
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No Sasaran Strategis Keluaran  
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Pendanaan  
pelaksana 

narkoba, human trafficking, arm 

smuggling, terorisme), kejahatan yang 

merugikan kekayaan negara (korupsi, 

illegal logging, illegal fishing, illegal 

mining) dan kejahatan yang berimplikasi 

kontinjensi (konflik sosial, demo 

anarkis);  

RM 

  13) meningkatkan kemampuan pencegahan 

kejahatan melalui penguatan kegiatan 

fungsi intelijen, Binmas dan Sabhara;  

RM 

PNBP 

 

  14) meningkatkan kemampuan penyidikan 

bagi personel Polsek melalui 

pemenuhan peralatan berdasarkan 

standar scientific criminal investigation;  

 

RM 

 

  15) mengintensifkan pemberantasan 

terhadap 4 jenis kejahatan dengan 

prioritas pemberantasan korupsi, 

pembalakan liar (illegal logging), 

pencurian ikan (illegal fishing), 

penambangan liar (illegal mining), 

kejahatan perbankan, kejahatan 

pencucian uang, pemberantasan 

Narkoba dan penegakan hukum 

lingkungan termasuk kejahatan 

kekerasan terhadap perempuan dan 

anak serta kelompok marginal; 

 

 

 

 

RM 

 

  16) meningkatkan kemampuan personel 

Polres Tana Toraja dalam penanganan 

terorisme melalui kegiatan penyelidikan 

dan penyidikan. Dalam hal kegiatan 

pencegahan dan deradikalisasi, Polres 

Tana Toraja yang bekerja sama dengan 

Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT) dan pihak terkait 

lainnya; 

 

 

 

RM 

 

  17) meningkatkan kemampuan personel 

Polres Tana Toraja dalam rangka upaya 

penanganan penyalahgunaan Narkoba. 

Dalam hal pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba, Polres Tana 

Toraja bekerjasama dengan Badan 

Nasional Narkotika (BNN) dan instansi 

terkait. 

 

 

 

RM 

 

  18) mengoptimalkan kekuatan cadangan 

(stand by force) pada masingmasing 

19) kesatuan Brimob untuk setiap saat siap 

digerakkan dengan sarana dan 

prasarana cepat baik udara, laut 

RM 

 

RM 
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maupun darat;   

  20) meningkatkan pergerakan dengan 

mobilitas cepat melalui dukungan dan 

pengadaan sarana prasarana angkutan 

udara, laut maupun darat; 

 

RM 

 

  21) meningkatkan kemampuan penyidik 

Polri dalam pengolahan Tempat 

Kejadian Perkara (Crimes Scene 

Investigation) guna mengungkap tindak 

pidana secara ilmiah; 

 

 

RM 

 

  22) meningkatkan sarana prasarana 

penyidikan yang memenuhi standar 

investigasi tindak pidana secara ilmiah 

(Scientific Criminal Investigation-SCI). 

 

RM 

 

 

10. Tersusun dan 
terimplementasikannya SOP 
tentang standar pelayanan public 
yang unggul dalam rangka 
menyelenggarakan fungsi Polres 
Tana Toraja yang Good 
Governance dan Good 
Government. 

 

melengkapi sarana prasarana diruang 
pelayanan public. 

 

RM 

PNBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB  V ….. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

1. Kaidah Pelaksana 

a. mengutamakansistempelayanan prima dengan menghadirkan Polisi ke tengah-

tengah masyarakat, yakni memberikan pelayanan secara cepat, tepat, murah 

dan tidak diskrimininasi, dengan standar etika yang 

tinggiberorientasikearifanlokalsipakatau, sipakalebbidansipakainge.  

b. pentingnyamengutamakantindakanpreemtifdanhumanissebagaicivilian police 

dandemocratic policing; 

c. mengedepankanstrategi community policing. Perkembangan ke depan, perlu 

dilakukanperubahanpolaupaya penanganandari tindakan reaktif menjadi proaktif 

agartercipta suasana kondusif dengan meminimalkan jatuhnya korban, 

sertatetapberkomitmenterhadapefisiensi anggaran; 

d. selalumembangun kemitraan melalui sistem sinergi polisional dengan para 

stakeholder dan elemen masyarakat, serta kearifanlokallainnya, sebagai 

implementasi strategi Polmas dalam kegiatanpemberdayaan masyarakat guna 

menciptakan masyarakat tertib hukum; 

2. Autentifikasi dan distribusi. 

a. Autentifikasi Renstra Polda Sulsel berikutmerupakan jabaran dari RenstraPolri, 

yang telah disahkan oleh Kapolda Sulsel sebagai pimpinan satuan organisasi 

kepolisian tingkat daerah sebagai kuasa pengguna anggaran;  

b. Distribusi, selanjutnya akan didistribusikan kepada seluruh Satker untuk 

dijabarkan ke dalam rencana kerja (Renja) tahunan dan dipedomani oleh 

penanggung jawab program guna pencapaian outcome. 
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