KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT
RESORT SUMBAWA BARAT

LAPORAN SOSIALISASI / KAMPANYE
PEMBUKAAN PENDAFTARAN SELEKSI PENERIMAAN
SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS) TA. 2016

PENDAHULUAN

1.

Umum
a. Grend design reformasi birokrasi nasional dalam bentuk peraturan Menpan No. 15 tahun
2008 tentang Pedoman umum reformasi birokrasi, reformasi birokrasi nasional
dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Dengan kata lain reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk
membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam
mengemban tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Kunci sukses reformasi
birokrasi yang dilaksanakan oleh pegawai adalah apabila seluruh aparatur negara mampu
mengubah mindset dan cultural set termasuk partisipasi masyarakat.
Berkaitan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, Mabes Polri telah
mengusulkan dokumen usulan reformasi birokrasi yang meliputi 5 program, diantaranya
program unggulan melalui quick wins yaitu quick response Sabhara Polri, transparansi
pelayanan sim, STNK dan BPKB, transparansi pelayanan penyidikan dan transparansi
rekrueitmen personel Polri. Program tersebut merupakan produk utama Polri yang
mempunyai daya ungkit kuat (key leverage) dan manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh
masyarakat dan dapat direalisasikan serta hasilnya bisa diukur.
Salah satu program unggulan tersebut yakni program transparansi rekruitmen anggota
Polri telah mendahului kementrian dan lembaga pemerintahan lainnya dalam mewujudkan
penerimaan calon anggota melalui prinsip-prinsip penerimaan yang bersih, transparan,
akuntabel dan humanis.
Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) merupakan pendidikan bagi para sarjana
yang dibutuhkan dalam profesi Kepolisian untuk menjadi Inspektur Polisi yeng memiliki
pengetahuan, keterampilan, kemampuan, ketangguhan, sikap dan prilaku terpuji dalam
rangka melaksanakan tugas-tugas Kepolisian sesuai dengan perannya sebagai Inspektur
Polisi yang ahli di bidang keilmuannya guna mendukung tugas kepolisian.

b. Polres Sumbawa Barat dalam mendukung program dimaksud telah melakukan kegiatan
sosialisasi/kampanye dalam penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
TA. 2016, ini merupakan bagian dari strategi Kapolri yaitu strategi penguatan dan
peningkatan kinerja SDM Polri dibidang rekruitmen, hal ini dimaksudkan untuk
mendapatkan anggota polri yang berkualitas sesuai yang dibutuhkan dan tidak ada lagi
praktek suap terhadap panitia rekruitmen, praktek percaloan dan penipuan terhadap calon
anggota Polri …..

-2-

anggota Polri. Selain itu memberikan kesempatan kepada putra dan putri untuk
mendapatkan kesempatan mengabdikan diri kepada negara dengan menjadi aggota Polri.

2.

Maksud dan Tujuan
a. Maksud
Pelaksanaan sosialisasi/kampanye tentang penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber
Sarjana (SIPSS) TA. 2016 dengan maksud memberikan gambaran dan informasi kepada
para sarjana yang memenuhi persyaratan tentang tata cara pendaftaran, persyaratan dan
tahapan yang akan dilalui pada saat seleksi sehingga dapat mempersiapkan diri lebih awal.
b. Tujuan
Kegiatan sosialisasi/kampanye bertujuan untuk menjaring animo para sarjana yang
memenuhi persyaratan berminat untuk mengabdikan diri pada Kepolisian Republik
Indonesia yang sebanyak-banyaknya sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap
kinerja Polri yang sudah berbenah dengan merubah Mind Set dan Culture Set.

3.

Dasar
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Surat Telagram Kapolda NTB Nomor: ST/139/II/2016 tanggal 4 Februari 2016 tentang
penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA. 2016.
3. Surat Perintah Kapolres Sumbawa Barat Nomor: Sprin/87/I/2016 tanggal 28 Januari 2016
tentang Penunjukan team sosialisasi/kampanye penerimaan anggota Polri sepanjang tahun
T.A. 2016 (Taruna Akpol, SIPSS, Brigadir dan Tamtama).

4.

Ruang Lingkup
Ruang lingkup kegiatan sosialisasi/kampanye yang dilakukan oleh Team Polres Sumbawa
Barat yang terdiri dari anggota Bag Sumda dan Sat Binmas, kegiatan yang dilakukan meliputi
memberikan informasi kepada masyarakat ditempat-tempat keramaian dan strategis seperti
terminal, pertokoan serta di perempatan jalan utama Kota Taliwang Kab. Sumbawa Barat.
a. Sasaran/Target
Sosialisasi/Kampanye dilakukan oleh Team Polres Sumbawa Barat dengan sasaran/target
utama yaitu para sarjana lulusan (S1,S2) Profesi, S1 dan D-IV yang memenuhi
persyaratan.
b. Waktu dan tempat
Sosialisasi/kampanye dilaksanakan pada saat masyarakat mulai beraktifitas dari pagi hari
pukul 07.00 wita hingga siang hari pukul 11.00 wita bertempat di perempatan Kota
Taliwang, pusat keramaian (Terminal, Pasar dan Pertokoan).
c. Bentuk Sosialisasi/Kampanye
Sosialisasi/kampanye dilaksanakan dalam bentuk tulisan (melakukan pembentangan
spanduk di lokasi yang dianggap strategis oleh aktifitas masyarakat dan menyebarkan
brosur yang menjelaskan persyaratan serta tata cara pendaftaran).
TUGAS …..
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TUGAS YANG DILAKSANAKAN
5.

Team sosialisasi/kampanye sebagai fungsi yang bertugas melaksanakan kegiatan sosialisasi /
kampanye merencanakan setiap tindakan yang akan dilaksanakan dengan melakukan
tahapan-tahapan sebagai berikut :
a. Tahapan Pertama
Team sosialisasi/kampanye Polres Sumbawa Barat merencanakan pembuatan
sepanduk/selebaran dan merencanakan tempat keramaian yang akan didatangi.
b. Tahapan Kedua
Sepanduk/selebaran yang telah dibuatkan selanjutnya segera di pasang pada tempat yang
dianggap strategis untuk diketahui oleh masyarakat pengguna jalan serta melakukan
dokumentasi sebagai bahan laporan.
c. Tahapan Ketiga
Tem Sosialisasi/kampanye melalui Bag Sumda memberikan informasi kepada para
Bhabinkamtibmas di polsek jajaran Polres Sumbawa Barat untuk segera di sosialisasikan
kepada masyarakat di wilayah binaan serta melaporkan kegiatan disertai dengan
dokumentasi.
d. Tahapan Empat
Team sosialisasi/kampanye mendatangi tempat sosialisasi dengan
kendaraan dinas yang beranggotakan anggota Polwan dan Polki dari.

menggunakan

e. Tahap Kelima
Membuatkan laporan pelaksanaan tugas sosialisai/kampanye yang dilaporkan kepada
pimpinan sebagai tanggung jawab telah dilaksanakan kegiatan.
HASIL YANG DICAPAI
6.

Kegiatan sosialisasi/kampanye dilaksanakan berjalan sesuai dengan perintah pimpinan yaitu
tersalurnya informasi kepada masyarakat tentang adanya pembukaan pendaftaran Sekolah
Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) TA. 2016.

KESIMPULAN DAN SARAN
7.

KESIMPULAN
Team kampanye/sosialisasi Polres Sumbawa Barat dan di bantu oleh Bhabinkamtibmas polsek
jajaran telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi / Kampanye dengan memasang sepanduk,
memberikan brosur dan menyampaikan langsung dengan bertatap muka dengan masyarakat
tentang pembukaan pendaftaran seleksi Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
TA. 2016 yang dilaksanakan dari tanggal 4 s.d 18 Februari 2016.
Dari data pembuatan SKCK pada Fungsi Sat Intelkam Polres Sumbawa Barat khususnya yang
berkaitan dengan kepentingan pendaftaran Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS)
TA. 2016, dari giat yang dilaksanakan hanya terdapat satu orang yang telah mengurus SKCK
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atas nama dr. RANGGA HARYO NOTOKUSUMO tempat lahir Sape tanggal 23 Mei 1989
beralamat Rt. 27 Rw. 14 Dusun Bdu Rea Desa Seteluk Tengah Kec. Seteluk Kab. Sumbawa
Barat.

8.

SARAN
Dalam kegiatan sosialisasi/kampanye yang dilakukan oleh Team terkadang mengalami
kendala keterlambatan pendistribusian brosur dari Polda NTB dan keterlambatan pembuatan
spanduk yang membuat informasi pendaftaran menjadi pendek sehingga dari hal tersebut di
mohon kepada pimpinan untuk dapat menjadi pertimbangan agar diwaktu berikutnya saat
pelaksanaan sosialisasi/kampanye dapat berjalan efektif.

PENUTUP
9.

Demikian laporan sosialisasi/kampanye pembukaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana
(SIPSS) TA. 2016 dibuat sebagai pertanggung jawaban Bag Sumda Polres Sumbawa Barat
telah melaksanakan perintah pimpinan.
Taliwang,

24

Februari 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT
KABAG SUMDA

NURDIN SENNANG
KOMPOL NRP 62040727

DOKUMENTASI
KEGIATAN SOSIALISASI / KAMPANYE
PEMBUKAAN PENDAFTARAN SELEKSI PENERIMAAN
SEKOLAH INSPEKTUR POLISI SUMBER SARJANA (SIPSS) TA. 2016

PEMASANGAN SPANDUK DIDEPAN POLRES

PEMASANGAN SPANDUK DI PERTIGAAN TUGUH PARANG KOTA TALIWANG

PEMASANGAN SPANDUK DI PERTIGAAN SMA NEGERI 1 TALIWANG

-2PEMASANGAN BROSUR PERSYARATAN
DI PERTOKOAN SELEX

PEMASANGAN BROSUR PERSYARATAN
DI POLSEK TALIWANG

PEMASANGAN BROSUR PERSYARATAN
DI KANTOR KEL. BUGIS KEC. TALIWANG

PEMBAGIAN BROSUR PERSYARATAN DI
PERTIGAAN TUGU PARANG KOTA TALIWANG

PEMBAGIAN BROSUR PERSYARATAN DI
RUMAH MASYARAKAT LINGK. TEMEMPANG
KEL. BUGIS KEC. TALIWANG

PEMBAGIAN BROSUR PERSYARATAN DI
RUMAH
MASYARAKAT
LINGK.
TEMEMPANG KEL. BUGIS KEC. TALIWANG
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PEMBAGIAN BROSUR KEPADA MASYARAKAT
DI TERMINAL TALIWANG

Taliwang,

24

Februari 2016

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR SUMBAWA BARAT
KABAG SUMDA

NURDIN SENNANG
KOMPOL NRP 62040727

