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Assalamu’alaikumWr. Wb. 
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 
 

 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2015, 

dirintis sejak reformasi nasional tahun 1998 yang menuntut adanya 

praktek tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan 

bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (clean government). 

Momentum reformasi nasional ini membawa perubahan paradigma di 

lingkungan kepolisian menuju Polisi sipil yangmandiri, profesional, 

modern, humanis, dan anti KKN. Perubahan paradigma tersebut dilakukan melalui 

program Reformasi Polri pada 3 aspek yaitu aspek instrumental, struktural dan kultural. 

Seiring dengan program nasional bidang Reformasi Birokrasi maka program Reformasi 

Birokrasi Polri diintegrasikan kedalam delapan area perubahan sebagaimana ditetapkan 

dalam program Reformasi Birokrasi Nasional, bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan 

Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan 

Mind Set dan Culture Set Aparatur.  

 

Dengan berakhirnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 

2011-2015, telah disusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri yang 

memberikan gambaran capaian selama tahun 2011-2015. Pada penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri oleh Kemenpan-RB memperoleh nilai 67,23 dan 

pemberian tunjangan kinerja sebesar 53% terhitung sejak bulan Mei 2015 dari ideal 70% 

dan diperkirakan pada tahun 2016 memperoleh nilai 70. Namun demikian dalam 

perjalanannya masih ada gejala yang menunjukkan kurangnya kepercayaan publik 

terhadap pelayanan Polri, tren pelanggaran hukum oleh anggota Polri meski seharusnya 

mendapat kepercayaa nmasyarakat merupakan tujuan dari reformasi pada akhir tahun 

2015 seiring dengan strategi Polri dalam mewujudkan kepercayaan masyarakat. 

 
 

 Ketidak sempurnaan dalam upaya mendorong pencapaian target pada pelaksanaan 

Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II, akan dijadikan acuan dalam menetapkan 

program, kegiatan, rencana aksi dan quick wins Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III 

Tahun 2016-2019 yang difokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil) 

menuju birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien dan 

birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Sehingga beberapa target yang 

belum maksimal pencapaiannya menjadi prioritas sekaligus dalam mendukung program 

pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita.  



 

 
 

Semoga apa yang kami kerjakan selalu mendapat limpahan rahmat dan hidayah dari 

Allah Yang Maha Kuasa. 
 

Sekian dan terimakasih 
Wassalammu’alaikumWr. Wb. 
 
 
 
Kepala Biro Reformasi Birokrasi Polri 
Brigadir Jenderal Polisi Drs. M. Naufal Yahya, M.Sc. Eng. 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua 
 

 
Segala puji syukur dan terimakasih kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, atas terbitnya buku “Capaian Reformasi 

Birokrasi Polri Tahun 2015” yang menggambarkan keberhasilan, 

kendala dan inovasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri 

Gelombang II Tahun 2011-2015 dalam mewujudkan good governance 

dan clean government menuju aparatur Polri yang bersih dan bebas 

dari KKN, meningkatkan pelayanan prima Kepolisian dan peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja Polri. Seiring dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri 

Gelombang III Tahun 2016-2019, maka melalui buku ini dapat dimanfaatkan sebagai 

assessment  organisasi untuk menilai kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan dalam 

mewujudkan sasaran akhir pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang III Tahun 

2016-2019. Atas nama Pimpinan Polri, saya mengucapkan terimakasih dan menyambut 

baik serta memberikan apresiasi.  
 
 

Sepanjang perjalanan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II Tahun 2011-2015, 

telah dilaksanakan delapan area perubahan bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan 

Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan 

Mind Set dan Culture Set Aparatur. Polri terus berkomitmen dan konsisten dalam 

melaksanakan program Reformasi Birokrasi, hal ini terbukti pada hasil yang                    

telah dicapai dari beberapa program nasional antara lain Rencana Strategis Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Open  Government Indonesia dan Quick Wins 

Renstra Polri Tahun 2015 – 2019 sebagai strategi yang diyakini dapat mendukung 

pencapaian arah kebijakan dalam Nawa Cita sesuai dengan rencana  aksi yang 

diprogramkan, demikian juga komitmen dalam mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi 

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.  
 
 

Oleh karena itu, saya menyampaikan apresiasi serta ucapan terima kasih                  
kepada Tim Pokja penyusunan buku yang telah bekerja sungguh-sungguh                          
dalam menyusun, memberikan koreksi, saran dan masukan hingga dihasilkan                    
suatu  naskah  tentang  Capaian  Reformasi  Birokrasi  Polri  Tahun  2015 yang  tentunya      

 



 
sangat bermanfaat bagi Polri. Selaku Pimpinan Polri, saya mempunyai harapan agar           
buku ini dapat memperkaya referensi serta dapat menjadi sumber informasi dan                        
acuan bagi pembaca khususnya anggota baik di tingkat Mabes Polri maupun Kewilayahan 
dan menjadi bacaan yang bermanfaat bagi semua pihak dan memaknai komitmen Polri 
dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi. 

 
 Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan 
dan perlindunganNya kepada kita sekalian dalam melaksananakan tugas pengabdian 
kepada masyarakat, bangsa dan negara. 
 
 

Sekian dan terimakasih 
Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
 
 
 
Asrena Kapolri 
Inspektur Jenderal Polisi Drs. Arif Wachyunadi  
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 BAB I  
PENDAHULUAN 

 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) baru saja menyelesaikan program-

program reformasi kepolisian yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Polri 

Gelombang II Tahun 2011-2014. Sebelum melangkah dalam Reformasi Birokrasi 

Polri Gelombang III tahun 2015-2019, perlu dilakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri Gelombang II tahun 2011-2014 dalam 

mewujudkan good governance dan clean government menuju aparatur Polri yang 

bersih dan bebas dari KKN, 

meningkatnya pelayanan 

prima kepolisian serta 

meningkatnya kapasitas 

dan akuntabilitas kinerja. 

Sepanjang perjalanannya 

Polri telah melaksanakan 8 

(delapan) area perubahan, 

yakni bidang Organisasi, 

Tata Laksana, Peraturan 

Perundang-Undangan, SDM 

Aparatur, Pengawasan, 

Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Mind Set dan Culture Set Aparatur sebagaimana 

ditetapkan dalam program Reformasi Birokrasi Nasional. Polri terus berkomitmen 

dan konsisten melaksanakan program Reformasi Birokrasi, hal ini terbukti pada hasil 

yang telah dicapai dari beberapa program nasional yaitu aksi Pencegahan dan 

Pemberantasan Korupsi dengan nilai akhir 100 % ini berarti seluruh aksi mencapai 

nilai sempurna, secara khusus terobosan Korlantas Polri dalam membuka akses data 

regident kendaraan bermotor yang mendukung penerimaan pajak negara. Pada aksi 

Open  Government Indonesia (OGI) dan Quick Wins Renstra Polri Tahun 2015-2019 

sebagai strategi yang diyakini dapat mendukung pencapaian arah kebijakan dalam 

Nawa Cita tercapai sesuai dengan rencana aksi yang telah diprogramkan. 
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 Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/876/IX/2015 tanggal 9 Oktober 

2015 tentang Penetapan tujuh Satker pada Jajaran Polda sebagai Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Polri, telah ditetapkan 7 Satker 

tingkat Polda yaitu Polda Aceh : Polres Aceh Besar, Polda Sumsel: Ditlantas dan 

Polresta Palembang, Polda Jabar: Polres Cimahi, Polda Jateng: Polres Banyumas, 

Polda Riau: Polres Dumai dan Polda Kalbar: Polresta Pontianak. Kementerian PAN-RB 

juga telah melakukan penetapan dan penilaian terhadap 4 Satker yang diusulkan 

untuk ditetapkan sebagai WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)  

yaitu: Polresta Palembang Polda Sumsel, Polres Cimahi Polda Jabar, Polres 

Banyumas Polda Jateng dan Polresta Pontianak Polda Kalbar. 

Puncaknya pencapaian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

(PMPRB) Polri oleh Kemenpan-RB memperoleh nilai 67,23 (lebih tinggi dari LIPI, 

Kementerian Perindustrian, ANRI, Kementerian BUMN, Mabes TNI, BMKG, Kemenko 

Polhukam, BKN dan Kemenko PMK). Nilai tersebut mendasari pemberian tunjangan 

kinerja sebesar 53% yang telah diterimakan terhitung sejak bulan Mei 2015 dari 

ideal 70 %. Disamping melaksanakan penilaian secara mandiri melalui PMPRB, 

pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri telah dilakukan penilaian internal kepolisian 

tingkat Polda guna meningkatkan tata kelola yang baik dalam mengukur kinerja Polri 

yang bermuara pada pelaksanakan tugas pokok selaku pemelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom, dan pelayan 

masyarakat dengan menggunakan instrumen Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (ITK). 

Dengan laporan ini diharapkan akan diperoleh gambaran yang obyektif, fair 

dan terukur tentang profil Polri yang menggambarkan pencapaian, hambatan dan 

tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri 

guna melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri tahap selanjutnya.  
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1. Reformasi Birokrasi Polri  

Tahun 2015, Polri melaksanakan evaluasi Program Reformasi Birokrasi 

Polri Gelombang II tahun 2011-2014 yang meliputi 9 program, 31 kegiatan, 

171 rencana aksi dan 17 quick wins. 9 program tersebut  yaitu program 

Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, 

Program Penataan Perundang-undangan, Program Peningkatan Kualitas 

Pelayanan Publik, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, 

Program Manajemen Perubahan, Program Penguatan Pengawasan, Program 

Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Program Monitoring dan Evaluasi yang 

tidak lain sebagai aktualisasi dari 8 area perubahan bidang Organisasi, Tata 

Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, 

Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan Mind Set dan Culture Set Aparatur. Hasil 

yang dicapai sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 
HASIL YANG DICAPAI 
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PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 

(Indikator outcome, terbangunnya organisasi yang tepat fungsi dan tepat 
ukuran) 

 

 Program penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Polri secara proporsional 

sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, sehingga organisasi Polri menjadi 

tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing). Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu restrukturisasi/penataan tugas 

fungsi unit kerja pada organisasi Polri dan penguatan unit kerja yang 

menangani fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan 

diklat. Adapun quick wins yang akan dicapai adalah pembentukan Satpolair, 

Satpamobvit, Satlantas Metropolitan dan Unit Lantas. 

 

 

 

 

a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja pada 

organisasi Polri dengan indikator output tersedianya peta tugas dan 

fungsi unit kerja  Polri yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right 

sizing) yaitu: 

a) Telah tersusun Pokok-Pokok HTCK Polri dengan dikeluarkannya 

Perkap Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 27 Juni 2011, Pokok-

Pokok HTCK Polda dan HTCK satuan fungsi tingkat Mabes Polri; 
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b) Telah tersusun Analisa Beban Kerja (ABK) tingkat Mabes Polri 

dan 31 Polda dengan kategori Kategori A (sangat baik), 

Kategori B (baik), Kategori C (cukup), Kategori D (sedang) dan 

Kategori E (kurang);  

c) Telah tersusun Analisa Beban Kerja yang dihadapkan pada 

kondisi personel riil pada tingkat Polda 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

2) Kegiatan penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, 

tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat dengan 

indikator output terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi 

organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang dapat 

mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi Polri 

untuk program penataan struktur organisasi yang berorientasi pada 

Public Service Organisation (PSO) atau organisasi pelayanan publik 

dengan prinsip sebaran pelayanan “Mabes kecil, Polda cukup, Polres 

Besar dan Polsek kuat,” sebagaimana ditetapkan dalam Perkap 

Nomor 21 Tahun 2010 tentang SOTK Mabes Polri, Perkap Nomor 22 

Tahun 2010 tentang SOTK Polda dan Perkap Nomor 23 Tahun 2010 

tentang SOTK Polres, dengan perincian sebagai berikut: 
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a) Pengembangan Satker di lingkungan Polri menjadi sebanyak 

1.230 Satker termasuk 5 Polres wilayah konflik yaitu: Polres 

Batubara Polda Sumut, Polres Mesuji Polda Lampung, Polres 

Kepulauan Meranti Polda Riau, Polres Sigi Polda Sulteng dan 

Polres Empat Lawang Polda Sumsel; 

b) Pembentukan Satpolair  tingkat Polres sebanyak 175 unit; 

c) Pembentukan Satlantas Tipe Metropolitan di lingkungan Polda 

Metro Jaya sebanyak 6 unit; 

d) Pembentukan Unit Lantas Polsek Tipe Rural dan Prarural 

sebanyak 374 Unit; 

e) Pembentukan 7 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rumkit 

Bhayangkara: Akpol, Polda Sumbar, Pusdik Brimob, 

Mochammad Dahlan Surabaya, Hasta Brata Batu Polda Jatim, 

Pontianak Polda Kalbar dan Ambon Polda Maluku, peningkatan 

Rumkit Bhayangkara dari tingkat IV menjadi III sebanyak 11 

Rumkit Bhayangkara yaitu: Kupang Polda NTT, Palu Polda 

Sulsel, Bengkulu Polda Bengkulu, Indramayu Polda Jabar, 

Banjarmasin Polda Kalsel, Pusdik Gasum Polri, Pontianak Polda 

Kalbar, Nganjuk, Tulungagung dan Lumajang Polda Jatim dan 

peningkatan Rumkit Bhayangkara dari Tingkat III menjadi II 

sebanyak 2 Rumkit Bhayangkara yaitu: Kediri Polda Jatim dan 

Semarang Polda Jateng. 

f) Telah dilakukan sertifikasi BLU sebanyak 10 Rumkit 

Bhayangkara dan telah diberikan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat umum dan anggota Polri. 

g) Telah terbentuk SPN Polda Babel, sedangkan rencana 

pembentukan SPN Polda Kepri, Gorontalo dan Maluku Utara 

dalam proses pengkajian. 

h) Penambahan alokasi pendidikan Brigadir dan Tamtama 

sebanyak 50.000 orang untuk mendukung pencapaian program 

pelayanan prima sebagaimana konsep “World Class 

Organization”. 
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b. Quick Wins  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

 
 

c. Fakta-fakta. 

 Satpolair Polres belum melaksanakan penegakan hukum di wilayah 

perairan secara optimal hal ini disebabkan karena keterbatasan anggota 

yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik maupun penyidik pembantu 

sehingga proses penyidikan ditangani penyidik Satreskrim Polres namun 

kegiatan rutin sudah dilaksanakan walaupun dengan keterbatasan 

dukungan anggaran, sarana dan prasarana yang meliputi alat apung 

(alpung), dermaga dan BBM untuk patroli perairan. Polmas perairan telah 

berjalan secara reguler dengan memberikan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan dan bakti sosial serta pembentukan komunitas 

nelayan untuk membantu Polair dalam memberikan informasi dan pesan 

Kamtibmas.  

 Unit Lantas Polsek Tipe Rural dan Prarural belum melaksanakan 

penegakan hukum khususnya kecelakaan lalulintas hal ini disebabkan 

Pembentukan Unit Lantas Polsek Tipe 
Rural dan Prarural sebanyak 374 Unit 

 

     Pembentukan Satpolair di tingkat 
Polres sebanyak 175 unit; 

 

Pembentukan Satlantas Tipe 
Metropolitan di lingkungan Polda Metro 

Jaya sebanyak 6 unit 
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karena keterbatasan anggota yang memiliki kualifikasi sebagai penyidik 

kecelakaan lalu lintas sehingga penanganan kasus kecelakaan lalu lintas 

ditangani oleh Satlantas Polres namun kegiatan rutin sudah dilaksanakan 

yaitu pengaturan, penjagaan, patroli dan Tindakan Pertama pada TKP 

(TPTKP) laka lantas. 

Evaluasi komposisi personel tingkat Polda ditinjau dari DSP dan riil 

personel, yaitu: DSP Pati seluruh Polda sudah sesuai dengan DSP, Pamen 

dengan kategori: kurang sebanyak 11 Polda,  sedang sebanyak 11 Polda, 

cukup sebanyak 2 Polda dan lebih sebanyak 7 Polda, Pama dengan 

kategori: kurang sebanyak 27 Polda dan sedang sebanyak 4 Polda, 

Bintara dengan kategori: kurang sebanyak 4 Polda, sedang sebanyak 16 

Polda, cukup sebanyak 8 Polda dan lebih sebanyak 3 Polda dan Tamtama 

tidak tercantum dalam DSP tetapi beberapa Polda memiliki kepangkatan 

Tamtama sebanyak 29 Polda, sedangkan untuk PNS Golongan IV dengan 

kategori: kurang 1 Polda, terpenuhi sebanyak 2 Polda dan lebih sebanyak 

21 Polda, PNS Golongan III dengan kategori: kurang sebanyak 16 Polda, 

sedang sebanyak 5 Polda, cukup sebanyak 4 Polda dan lebih sebanyak 6 

Polda dan PNS Golongan II/I dengan kategori: kurang sebanyak 24 Polda, 

sedang sebanyak 6 Polda dan lebih 1 Polda. 

 

PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA 
(Indikator outcome, terbangunnya sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, 
efektif, efisien, terukur sesuai good government) 
 
 

 Program penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi 

dan efektivitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, serta 

terukur. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu 

penyusunan Standard Operational Procedure (SOP) penyelenggaraan tugas fungsi 

dan pembangunan atau pengembangan e-government. 
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a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dengan 

indikator output tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan 

fungsi di tingkat Satker Mabes Polri dan Satuan Kewilayahan bidang 

operasional, pembinaan dan pelayanan sebanyak 48.662 SOP termasuk 

SOP tentang manajemen kepolisian yang mengintegrasikan manajemen 

operasional bidang anggaran, keuangan, sarana prasarana, operasi 

kepolisian dan pengawasan; 

2) Kegiatan pembangunan atau pengembangan e-government  dengan 

indikator output tersedianya e-government Polri, yaitu: 

a) Pengembangkan sistem pengadaan barang dan jasa telah didukung 

dengan IT yaitu LPSE/E-Proc yang saat ini telah tergelar dan 

operasional sampai dengan tingkat Polda.  

b) Pembangunan peralatan Sistem Informasi Manajemen Teknologi 

Polri (SIMTEKPOL) sebagai backup data pada Satker: Baintelkam 

Polri, SSDM Polri, Baharkam Polri, Div TI Polri, Bareskrim Polri, 

Korlantas Polri, Sops Polri dan Lemdikpol. Dalam rangka keterbukaan 

informasi publik telah dibangun website humas (PID) NTMC, RTMC, 
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TMC, Sisbinkar, Sispamlu, Sislaphar, Pelayanan Pengaduan 110, 

SMAP, Piknas, SPPKP (Sistem Pengawasan dan Penilaian Kinerja 

Penyidik, E-ADS (Elektronik Aseanapol Database System), SP2HP, 

pelayanan di bidang Lantas, Jarkom dan Pembangunan Gedung DRC 

(Disaster Recovery Center) di Sespim Polri, Lembang, Bandung 

sebagai backup data apabila terjadi bencana.  

 

b. Quick Wins  

Pengembangan LPSE/E-Proc Polri telah 

tergelar di tingkat Satker Mabes Polri dan 

Polda, namun masih ada pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa secara 

manual/ konvensional yang 

pengumumannya dilaksanakan melalui 

LPSE Polri. 

 

c. Fakta-Fakta 

Jumlah SOP yang ada masih minim apabila dibandingkan dengan 

dinamika tugas pokok Polri, akibatnya banyak penanganan kasus-kasus yang 

belum didukung dengan SOP yang mengakibatkan terjadi penyimpangan dan 

belum dapat melindungi anggota, pimpinan dan kesatuan serta masyarakat. 

Dalam rangka pengadaan barang/jasa secara elektronik ditingkat Satker 

Mabes Polri dan Polda telah dilaksanakan pelatihan admin sistem LPSE Polri 

dan pelatihan perangkat LPSE. Saat ini Polri telah memiliki 558 personel yang 

memiliki sertifikat keahian pengadaan. Namun demikian masih terdapat 

sistem pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dilaksanakan secara 

elektronik (e-procurement) hal ini disebabkan karena masih ada pengadaan 

barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara penunjukan langsung, 

contoh pengadaan BMP Polri oleh Pertamina dan pengadaan dibawah              

Rp. 200.000.000,-. 

 



11 | Page                              Biro Reformasi Birokrasi Polri-2015 

PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
(Indikator outcome, regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif) 

 
 

 Program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk 

meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-undangan yang 

dikeluarkan oleh Polri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan dalam satu 

kegiatan yaitu penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/ 

diterbitkan Polri. 

 

a. Hasil yang dicapai  

 Identifikasi peraturan perundang-undangan dengan indikator output 

teridentifikasinya peraturan perundang-undangan sebanyak 40 Peraturan 

Kapolri (Perkap); Pemetaan  terhadap peraturan perundang-undangan yang 

tidak harmonis/tidak sinkron dengan indikator output tersedianya peta 

peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron sebanyak  

46 Perkap; Regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan dengan 

indikator output  terlaksananya regulasi dan  deregulasi peraturan perundang- 

undangan sebanyak 150 Perkap untuk regulasi dan 100 Perkap deregulasi; 

Sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang baru dengan 

indikator output terlaksananya  sosialisasi  peraturan perundang-undangan 

yang baru melalui media elektronik, media cetak, tatap muka di tingkat Mabes 

Polri dan Polda sebanyak 24 kegiatan antara lain sosialisasi tentang Perkap 

Nomor 26 Tahun 2010 tentang tata cara pembentukan peraturan Kepolisian. 

 

b. Quick Wins. 

. 

 

 

 

 

 

Telah dilaksanakan sosialisasi Perkap Nomor 26 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 

Kepolisian dengan tataran kewenangan Peraturan 

Kapolri, Peraturan Kapolda, Peraturan Kasatfung dan 

Peraturan Kapolres. 
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c. Fakta-Fakta 

 Penyusunan Peraturan Kepolisian pada tataran tingkat Mabes Polri dan 

Polda telah dilaksanakan sesuai dengan tataran kewenangan namun 

penyusunan peraturan kepolisian pada tingkat Polres belum seluruh Kapolres 

menyusun menjadi Peraturan Kapolres hal ini menghambat kebijakan di daerah 

yang disusun dengan Peraturan Bupati. Disamping itu istilah SOP yang tidak 

dikenal dalam Perkap Nomor 26 Tahun 2010 menjadi kendala ketika 

membahas dengan instansi samping. 

 

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 
(Indikator outcome, terwujudnya kemampuan lembaga dalam memberikan 
pelayanan prima). 
 
 

 Program peningkatan kualitas pelayanan publik bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan Polri sesuai kebutuhan 

masyarakat yaitu pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah 

dijangkau, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi 

pelayanan minimal dan meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Polri 

mengedepankan fungsi Reskrim, Intelkam, Lalulintas, Binmas, Sabhara, Polair dan 

Brimob dengan tiga kegiatan yaitu penerapan standar pelayanan publik, penerapan  

standar pelayanan minimal pada Polres/ta/tabes/Metro dan partisipasi masyarakat 

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  
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Bidang Reskrim 

a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik dengan indikator output 

terimplementasinya penggunaan standar pelayanan penerbitan SP2HP, 

sistem  informasi  penyidikan, sistem pelayanan masyarakat, manajemen 

penyidikan tindak pidana, pelayanan penyimpanan perawatan barang 

bukti dan pelayanan tahanan; 

2) Kegiatan penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes/ 

Metro dengan indikator output tersusun dan terimplementasinya standard 

pelayanan di tingkat Polres dan Polsek, Antara lain sebagai berikut: 

a) Polri telah melakukan langkah - langkah peningkatan pelayanan 

bidang Reserse antara lain transparansi penyidikan masyarakat 

dengan diberikannya akses untuk mengakses perkembangan kasus 

yang sedang ditangani/SP2HP diwebsite polri dengan alamat: 

http://ncic.polri.go.id/pusiknas/. Adapun data lain yang bisa diakses 

adalah transparansi statistik criminal terdiri dari DPO, Hilang 

temuan, Kejahatan Jalanan (Street Crime) dan database laporan 

polisi yang terkoneksi dengan pelayanan SKCK, memberikan 

pelayanan informasi penyidikan melalui layar monitor tentang jadwal 

pemeriksaan saksi/tersangka diruang tunggu pelayanan. Untuk 

memonitor dan pengawasan proses penyidikan telah dipasang CCTV 

yang dapat diakses dari ruang Kasat Reskrim/Kapolres, pemanfaatan 

E-KTP dengan sistem CAAFIS untuk meningkatkan kecepatan, 

ketepatan dan akurasi penyimpanan dan pencarian data seseorang; 

b) Pelayanan penyimpanan barang bukti telah menggunakan labeling 

tinta yang hanya diketahui oleh petugas Tahti serta membuat MOU 

dengan Kemenkumham tentang penyimpanan barang sitaan di 

Rumbasan dan tersedianya fasilitas ruangan yang nyaman/bersih 

bagi pelapor/saksi maupun korban. 

http://ncic.polri.go.id/pusiknas/
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3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan indikator output terimplementasinya penggunaan standar 

pelayanan komplain/pengaduan masyarakat dan revitalisasi kring serse.  

Adapun kegiatan kring serse telah dilaksanakan dan dirasakan 

manfaatnya oleh masyarakat luas disetiap kewilayahan sampai ke pelosok 

desa, terutama bilamana diwilayah tersebut telah terjadi suatu peristiwa 

tindak pidana, maka petugas kring serse di wilayah yang menjadi 

yurisdiksinya segera mendatangi TKP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Quick Wins 

Pengaduan masyarakat yang diterima Biro Wassidik Bareskrim Polri : 

1) Tahun 2013 Surat Masuk: 3.942 surat, Surat Perintah pengawasan: 652 

surat, SPHP2: 165 surat, Gelar Perkara: 153 kali, Supervisi: 73 kali, Surat 

Jukrah: 773 surat, dilimpahkan: 356 kasus dan sudah diproses sebanyak: 

2.172 kasus sedangkan yang belum diproses sebanyak: 1.770. 

2) Tahun 2014 Surat Masuk: 2.224 surat, Surat Perintah pengawasan: 1.287 

surat, SPHP2: 343 surat, Penelitian Berkas: 355 kali, Gelar Perkara: 129 

kali, Supervisi: 114 kali, Surat Jukrah: 907 surat, dilimpahkan: 555 kasus 

dan sudah diproses sebanyak: 2.060 kasus dengan capaian 92,63 % 

sedangkan yang belum diproses sebanyak: 164 dengan capaian 7.37 %; 

 

c. Fakta-fakta 

 Berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Polri antara lain: akses 

perkembangan kasus yang sedang ditangani/SP2HP melalui website polri, 
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pelayanan informasi penyidikan melalui layar monitor tentang jadwal 

pemeriksaan saksi/tersangka diruang tunggu pelayanan, pengawasan proses 

penyidikan melalui CCTV, pemanfaatan E-KTP dengan sistem CAAFIS untuk 

meningkatkan kecepatan, ketepatan dan akurasi penyimpanan dan pencarian 

data seseorang, namun masih ditemukan complain dari masyarakat yang 

dilakukan oleh penyidik Polri yaitu tidak melaksanakan Peraturan Kapolri Nomor   

14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 

 

Bidang Intelkam 
 

a. Hasil yang dicapai 

1) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik dengan indikator output 

terimplementasi penggunaan standar pelayanan penerbitan SKCK, surat 

ijin kegiatan masyarakat dan pembentukan jaringan intelijen sampai 

dengan tingkat Polsek, untuk perijinan senpi non organik TNI/Polri dan 

handak komersil tingkat Polda hanya memberikan rekomendasi 

sedangkan surat ijin diterbitkan oleh Mabes Polri dengan waktu 7 hari 

kerja bilamana pemohon telah mengajukan berkas lengkap dari Polda dan 

pembayaran dengan sesuai PP Nomor 50 Tahun 2010 tentang PNBP Polri. 

2) Kegiatan penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes/ 

Metro dengan indikator output terimplementasinya standard pelayanan 

penerbitan SKCK dengan waktu pelayanan selama 1 hari kerja dengan 

persyaratan lengkap dan biaya sebesar Rp 10.000,00 sebagaimana diatur 

dalam PP Nomor 50 Tahun 2010 sedangkan untuk pelayanan penerbitan 

SKCK di Baintelkam Polri selama 2 jam. Dalam rangka peningkatan 

pelayanan telah dilakukan inovasi pelayanan kepada masyarakat yaitu: 

Pelayanan SKCK keliling di beberapa Polda, SKCK delivery bagi K/L 

Instansi Pemerintah dan telah disiapkan ruangan pelayanan serta fasilitas 

yang relatif nyaman dan Pelayanan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat 

diselesaikan dalam waktu 7 hari kerja terhadap pemohon yang telah 

melengkapi persyaratan yang diperlukan tanpa dipungut biaya. 
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3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan indikator output telah terbentuk jaringan intelijen sebanyak       

43 Jaringan, antara lain sebagai berikut: Direktorat Politik sebanyak             

5 jaringan, Direktorat Ekonomi sebanyak 11 jaringan, Direktorat Sosial 

sebanyak 6 jaringan, Direktorat Keamanan 6 jaringan, bidang informasi 

teknologi sebanyak 6 jaringan dan satuan khusus sebanyak  9 jaringan. 

 

b. Quick Wins  

Inovasi pelayanan penerbitan SKCK mulai tingkat Mabes Polri sampai dengan 

tingkat Polsek dengan meniadakan persyaratan surat pengantar dari RT/RW, 

Lurah, Camat, cukup membawa KTP dan KK pemohon SKCK sebagaimana 

Telegram Kabaintelkam Polri Nomor: ST/1976/XI/2010 tanggal 5 November 

2010. Khusus pelayanan penerbitan SKCK dan pelayanan Surat ijin kegiatan 

masyarakat ditingkat Mabes Polri telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008. 

Mengikuti lomba Quick Wins nasional bidang SKCK sebagai pelayanan dasar 

kepolisian kepada masyarakat dan indikator keberhasilan pelaksanaan RB Polri. 

 

 

 

 

 

 

 

c. Fakta-fakta  

 Upaya Polri dalam memberikan pelayanan penerbitan SKCK telah diakui 

oleh masyarakat dengan diperolehnya sertifikasi ISO 9001:2008., namun fakta 

di lapangan masih ditemukan adanya pungutan tidak resmi pada pengambilan 

sidik jari yang berdampak image bahwa biaya pengurusan SKCK lebih dari                    

Rp. 10.000,- hal ini tidak sesuai dengan standar biaya sebagaimana telah 

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 

2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang PNBP Polri. 



17 | Page                              Biro Reformasi Birokrasi Polri-2015 

Bidang Lantas 

a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik dengan indikator output 

terimplementasinya penggunaan standar pelayanan penerbitan SIM (SIM 

Keliling, SIM Corner, SIM Komunitas), STNK (Samsat Keliling; Corner, 

Drive Thru,Door to Door; Payment Point), pelayanan BPKB/Mutasi 

Ranmor, Turjawali Lalu Lintas; pelanggaran lalu lintas, kecelaksaan 

lalulintas, dan pelayanan informasi lalu lintas melalui NTMC, RTMC, TMC. 

Peningkatan kualitas pelayanan penindakan pelanggaran lalu lintas dan 

angkutan jalan menggunakan sistem tilang ELE (Electronic Law 

Enforcement) yang pembayaran denda tilangnya melalui E-Banking. Pada 

saat pengembalian barang bukti pelanggaran lalu lintas tidak dipungut 

biaya. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan kecelakaan lalu lintas dan 

angkutan jalan telah dibentuk pelayanan kecelakaan lalu lintas dengan 

menggunakan Traffic Accident Analysis (TAA), free/bebas biaya 

p

e

n

g

e

m

b

a

l

ian barang bukti kecelakaan lalu lintas, SP2HP kecelakaan lalu lintas, 

pelayanan informasi kecelakaan lalu lintas online, dan pembentukan unit 

terdepan penanganan kecelakaan lalu lintas (Pos/Mobile). Telah dibentuk 

pusat pelayanan informasi lalu lintas s.d. tingkat kewilayahan melalui 

National Traffic Management Centre (NTMC), Regional Traffic 

Management Centre (RTMC) dan Traffic Management Centre (TMC) sudah 

dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. 
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2) Kegiatan penerapan  standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes/ 

Metro dengan indikator output terimplementasinya standard pelayanan di 

tingkat Polres yaitu pelayanan SIM, STNK, dan BPKB kecuali SIM 

Internasional, dengan uraian sebagai berikut: 

1) Penerapan proses pelayanan dengan standar waktu penerbitan SIM 

baru 120 menit dan perpanjangan SIM 60 menit, pembayaran biaya 

SIM melalui BRI dengan tarif biaya berdasarkan PP No 50 tahun 

2010 tentang tarif atas PNBP yaitu penerbitan SIM Baru Golongan A, 

BI, BII Rp. 120.000,-, Golongan C Rp. 100.000,-, Golongan D Rp. 

50.000,- dan Golongan Internasional Rp. 250.000,-, sedangkan 

penerbitan perpanjangan untuk Golongan A, BI, BIIRp. 80.000,-, 

SIM C Rp. 75.000,-, SIM D Rp. 30.000,- dan SIM Internasional Rp. 

225.000, pemberlakuan sistem antrian pemohon SIM sesuai nomor 

urut atau dengan sistem metode FIFO (First In First Out), 

penggunaan AVIS untuk ujian teori dan praktek SIM, jumlah SIM 

keliling sebelumnya berjumlah 118 unit, penambahan sebanyak 50 

unit sehingga total 168 unit yang tersebar di 31 Polda. 

2) Peningkatan kualitas pelayanan penerbitan Buku Pemilik Kendaraan 

Bermotor (BPKB) sesuai prosedur yang ditentukan dengan mudah, 

cepat, akurat, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif,  dengan 

sistem komputerisasi, namun tetap mempedomani standard waktu 

penyelesaian proses penerbitan BPKB Ranmor Baru 120 menit dan 

BPKB mutasi (Rubentina) 180 menit, pembayaran biaya BPKB 

melalui ATM/Teller Bank BRI dengan tarif sesuai ketentuan PP No 50 

tahun 2010 tentang tarif atas PNBP yang  berlaku pada Polri yaitu 

BPKB R4/lebih sebesar Rp. 100.000,-, BPKB R2/R3 sebesar                            

Rp. 80.000,- dan BPKB Perubahan tanpa biaya serta memberlakukan 

sistem antrian dengan metode FIFO (First In First Out), membentuk 

unit pelayanan pengaduan masyarakat di setiap unit pelayanan 

BPKB. Inovasi yang sudah dilaksanakan antara lain Komputerisasi 

BPKB seluruh Indonesia, BPKB Delivery, Sertifikat ISO 9001-2008, 
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menerapkan system manajement Regident online di 7 Polda yaitu 

Polda Jateng, Jabar, Jatim, Bali, DIY, Kepri dan Banten. 

 

 

 

 

 

 

3) Transparansi pelayanan penerbitan STNK sesuai prosedur yang 

ditentukan yaitu mudah, cepat, akurat, transparan, akuntabel dan 

tidak diskriminatif dengan mempedomani standard waktu 

penyelesaian prosespelayanan untuk STNK baru (ranmor baru) 120 

menit, STNK perubahan (rubentina) 60 menit, STNK perpanjangan 

30 menit dan STNK pengesahan 30 menit. Pembayaran biaya STNK 

dan TNKB sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2010 tentang tarif 

atas PNBP yang berlaku pada Polri yaitu biaya STNK R4/lebih Rp. 

75.000,-, biaya STNK R2/R4 umum Rp. 50.000,-, biaya TNKB 

R4/lebih Rp. 50.000,- dan biaya TNKB R2 Rp. 30.000,-. 

3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan indikator output terimplementasinya penggunaan standar 

pelayanan Aksi Kerjasama Keselamatan di jalan (Road Safety Partnership 

Action) dengan instansi terkait antara lain Dinas Perhubungan.  
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b. Quick Wins. 

 Pelayanan SSB telah menunjukan peningkatan kualitas pelayanan kepada 

masyarakat hal ini dibuktikan telah diterimanya beberapa penghargaan yaitu 

Piala lomba Citra Pelayanan Prima dari Kementerian PANRB dan Piagam Citra 

Pelayanan Prima dari Presiden R.I serta Rekor Muri dalam proses pelayanan 

tercepat sertifikat ISO 9001-2000, Rekor Muri sebagai Pelayanan SIM corner 

pertama di Indonesia pada Polda Jawa Timur dengan sertifikat 9001-2008. 

 Polri merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang ditunjuk oleh 

Kementerian PANRB untuk mengikuti lomba Quick Wins nasional bidang SSB 

yang terkait dengan pelayanan dasar kepolisian kepada masyarakat yang 

diklaim sebagai keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan 

Polri. 

 

c. Fakta-fakta  

Pelayanan SIM, STNK dan BPKB (SSB) saat ini telah melakukan beberapa 

inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hal ini telah diakui 

dan dirasakan perubahan dalam pelayanan bidang SSB tersebut, namun tidak 

menutup kemungkinan fakta yang ada di lapangan masih ditemukan adanya 

oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses pengurusan SSB. 

 

Bidang Sabhara 

a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik dengan indikator output 

terimplementasinya pelayanan Turjawali, TPTKP, Dalmas, Tipiring dan 

penanggulangan bencana. 



21 | Page                              Biro Reformasi Birokrasi Polri-2015 

2) Kegiatan penerapan 

standar pelayanan 

minimal pada 

Polres/Ta/Tabes/ Metro 

dengan indikator output 

terimplementasinya 

pelayanan Turjawali 

dengan menerapkan 

patroli dialogis yang 

dilakukan oleh anggota Sabhara baik patroli R2, R4 maupun patroli jalan 

kaki dengan sasaran perumahan warga, sekolah-sekolah, pasar, tukang 

ojek dan lain-lain yang diduga memiliki tingkat kerawanan Kamtibmas. 

Telah dilaksanakan lomba patroli dialogis di tingkat Polda dengan hasil 

juara I Polda Riau, juara II Polda Kaltim dan juara III Polda Metro Jaya. 

Telah dilakukan Qucik Respons Patroli Sabhara di tiap-tiap Polda dengan 

mengedepankan kecepatan kehadiran Personel Sabhara di TKP, 

melaksanakan kegiatan Dalmas dan Tipiring terhadap penyakit 

masyarakat dan pelanggaran-pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) yang 

dapat menimbulkan gangguan nyata/potensi gangguan dan 

penanggulangan bencana. Melaksanakan Bantuan SAR terhadap korban 

bencana yang memerlukan pertolongan dan evakuasi serta harta 

bendanya. 
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3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan indikator output terimplementasinya partisipasi masyarakat dalam 

penempatan kotak patroli pada daerah-daerah rawan dan pemanfaatan 

call center 110. 

 

b.  Quick Wins 

 Polri telah membuka layanan informasi 110 terhadap kejadian yang 

dilihat, didengar dan dirasakan oleh masyarakat dapat disampaikan melalui 

telepon 021-110. Layanan informasi 110 tersebut telah diapresiasi oleh 

masyarakat hal ini dibuktikan dengan keberhasilan dalam kecepatan kehadiran 

anggota Sabhara mendatangi TKP dan penanganan tindak lanjutnya serta 

pelaksanaan Patroli Dialogis yang terbukti dapat menekan angka kejahatan 

disuatu daerah karena adanya komunikasi langsung antara petugas dengan 

masyarakat sehingga permasalahan dapat segera diselesaikan yang didukung 

dengan kegiatan patroli dialogis. 

 

c. Fakta-fakta 

Pemanfaatan call center 110 belum optimal hal ini terjadi pada 

penanganan laporan masyarakat belum maksimal yang disebabkan karena: 

1) Gangguan jaringan khususnya di Polres-polres terpencil yang jauh dari 

jangkauan satelit Telkom; 

2) Operator SPKT belum semua merespon dengan baik karena yang dilatih 

oleh PT Telkom masing-masing baru satu orang, sedangkan petugas yang 

bertugas city walk Jakarta; 

3) Respon petugas yang menangani laporan/pengaduan masih belum cepat;  

4) Petugas yang menagani TKP belum seluruhnya melaporkan ke Operator 

SPKT sehingga penanganan TKP yang sudah dilaksanakan dianggap 

belum selesai; 

5) Operator SPKT meneruskan ke operator Level 1 yang berada di city walk/ 

PT Telkom Indonesia; 
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Bidang Binmas. 

a. Hasil yang dicapai.  

1) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik dengan indikator output 

terimplementasinya pelayanan pemberian rekomendasi Badan Usaha Jasa 

Pengamanan (BUJP) sebanyak 1.245  surat izin, Sentra Pelayanan 

Kepolisian di pusat keramaian berupa mobil SPK dan di Mal berupa gerai 

SPK, Bhabinkamtibmas/petugas Polmas di tiap Desa/Kelurahan dan 

pembentukan FKPM; 

2) Kegiatan penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes/ 

Metro dengan indikator output  telah tergelar Sentra Pelayanan Kepolisian 

di mal-mal berupa gerai dan mobil SPK sebagai pusat kegiatan pelayanan 

awal kepolisian kepada masyarakat. Telah didistribusikan sebanyak 148 

Unit Sentral Pelayanan Masyarakat (SPM) yang merupakan pengalihan 

dari Balai Layanan Kamtibmas Keliling (BLKK) dan 95 unit SPM 

optimalisasi, ditambah dengan 845 unit kendaraan R2 ke  Polda-polda.  

Beberapa Polda telah mengadakan mobil SPK secara swadaya dan 

pengenggelaran Babinkamtibmas/petugas Polmas di setiap Desa/ 

Kelurahan; 

3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dengan indikator output telah terimplementasi partisipasi masyarakat 

dalam Forum Komunikasi Perpolisian dan Masyarakat (FKPM), meliputi 

Satuan Pengamanan (Satpam), Polsus, Satpol PP, FKPM, KBP3, Toga, 

Tomas, Todat, Da’i Kamtibmas, Pokdar Kamtibmas dan Pramuka; 
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b. Quick Wins 

Penggelaran satu desa satu 

Bhabinkamtibmas baru  terpenuhi 

74% atau sebanyak 61.878 orang 

(9.279 definitif dan 52.599 tugas 

rangkap) berbanding umlah 

desa/kelurahan sebanyak 77.459. 

Pemenuhan satu desa satu 

Bhabinkamtibmas belum dapat terpenuhi 100% dikarenakan keterbatasan 

personel kecuali Polda Bali telah mencapai 100% yang secara definitif telah 

dilengkapi administrasi berupa Keputusan Kapolres. 

 

c. Fakta-fakta  

1) Penggelaran satu desa satu Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaannya 

mengalami kendala antara lain sarana dan prasarana (R2 dan bahan 

bakar) untuk para Bhabinkamtibmas sampai dengan saat ini baru tercapai 

30% dari jumlah Bhabinkamtibmas, masih menggunakan kendaraan 

pribadi, kelengkapan perorangan (Kaporlap) antara lain jaket, rompi, 

senter, tas kerja, kamera, alat komunikasi (HT/HP), megaphone, dan 

perlengkapan administrasi lainnya (blanko kunjungan, stiker) serta 

keberadaan Bhabinkamtibmas yang berjauhan dengan lokasi 

desa/kelurahan dikarenakan belum adanya rumah jabatan yang terletak 

di desa tersebut; 

2) Tunjangan Bhabinkamtibmas yang diterima Rp. 1.100.000,- belum cukup 

bila dibandingkan dengan sifat dan tuntutan tugas yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas; 

3) Belum tercukupinya 1 desa/kelurahan 1 Bhabinkamtibmas berdampak 

terhadap pelaksanaan tugas dari Bhabinkamtibmas seperti: Lambatnya 

penanganan suatu masalah/perkara padahal sangat diperlukan 

penanganan segera dari Bhabinkamtibmas; Tidak maksimalnya hasil 

penanganan masalah yang di hadapi sehingga mengakibatkan timbulnya 
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masalah yang baru; Kurangnya atensi/respon Bhabinkamtibmas terhadap 

laporan/pengaduan yang disampaikan masyarakat kepada 

Bhabinkamtibmas maupun oleh personel Polri; dan kurang pekanya 

Bhabinkamtibmas dalam membaca situasi dan kondisi yang ada dalam 

satu desa/kelurahan. 

Bidang Polair. 

a. Hasil yang dicapai. 

1) Kegiatan penerapan standar pelayanan publik dengan indicator output 

terimplementasinya pelayanan patroli wilayah perairan, Pam Perairan 

Selat Malaka, Polmas wilayah perairan/pulau terluar berpenghuni, 

bantuan SAR dan penyidikan di wilayah perairan. 

2) Kegiatan penerapan standar pelayanan minimal pada Polres/Ta/Tabes/ 

Metro dengan indikatoroutput pelayana patroli wilayah perairan Indonesia 

dan perbatasan; Polmas perairan dan sambang nusa pulau terluar 

berpenghuni; bantuan SAR Perairan; PAM Perairan sekitar Selat Malaka; 

dan Transparansi Penyidikan di wilayah perairan;  

3) Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public 

dengan indicator output terimplementasinya partisipasi masyarakat 

melalui Forum Komunikasi Perpolisian Masyarakat (FKPM) 

perairan/kepulauan. 
 

b. Quick Wins  
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Patroli wilayah perairan Indonesia dan perbatasan telah dilaksanakan oleh 

Satpolair tingkat Polres, Polda dan Mabes Polri yaitu patroli hot spot wilayah 

berlabuh untuk meminimalisir pencurian dan perompakan terhadap kapal yang 

sedang berlabuh di beberapa wilayah perairan Indonesia yang rawan, patroli 

maritime sapa salam CH-16 dengan melakukan komunikasi terhadap kapal-

kapal yang sedang berlayar dengan menanyakan arah tujuan kapal, keadaan 

kesehatan crew kapal,  keadaan kapal, serta himbauan kamtibmas perairan 

dengan memberikan nomor bantuan kapal Polisi Kepolisian Perairan yang 

dilakukan terhadap kapal-kapal niaga domestik maupun kapal berbendera 

asing, patroli bersama  di perbatasan dan Rendevous dengan Singapore Coast 

Guard serta Malaysia Marine Police (PDRM) diselat Malaka; 

 

c. Fakta-fakta 

1) Telah memberikan pengenalan kepada masyarakat pesisir, kepulauan dan 

maritime mengenai eksistensi Kepolisian Perairan melalui kegiatan 

sambang nusa dan polmas perairan hal ini terbukti adanya pengakuan 

dan apresiasi masyarakat mengenai pelayanan publik yang telah 

dilakukan oleh Kepolisian Perairan yang berdampak positif terhadap 

masyarakat pesisir, kepulauan dan maritime mengenai peningkatan 

pengetahuan peraturan perundang-undangan, meningkatnya rasa 

nasionalisme terhadap NKRI, merasa ada perhatian dari pemerintah 

daerah setempat, mengetahui nomor bantuan kepolisian dan menerima 

pesan-pesan kambtibmas diwilayah perairan dan kapal Niaga domestik 

berbendara asing yang melintasi perairan Indonesia mempunyai nomor 

bantuan Kepolisian Perairan (Call centre Ditpolair Baharkam Polri 021-

43932124 dan website: http://www.polair.polri.go.id). 

2) Pembentukan komunitas nelayan untuk membantu Polair dalam rangka 

memberikan informasi pada setiap berangkat melaut ataupun kembali, 

termasuk bantuan sukarela pencarian korban laka laut. 
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Bidang Brimob 

a.  Hasil yang dicapai  

1)  Kegiatan pelayanan publik bidang Brimob yang dilaksanakan pada 

Korbrimob Polri maupun satuan Brimob kewilayahan dengan indikator 

output telah terimplementasi pelayanan pengaduan masyarakat terhadap 

gangguan keamanan dalam negeri berintensitas tinggi seperti unjuk rasa 

anarkis dan kerusuhan massa, ancaman bom dan zat kimia yang 

berbahaya (KBR) dan bencana alam (SAR) termasuk terlaksananya Quick 

Response Brimob terhadap penanggulangan keamanan dalam negeri 

berintensitas tinggi dan bantuan terhadap bencana alam. 

2)  Kegiatan penerapan standar pelayanan minimal pada 

Polres/Ta/Tabes/Metro dengan indikator output pelayanan publik dibidang 

Brimob terkait dengan bantuan (back-up)  terhadap  terjadinya gangguan 

  

 

 

 

 

 

keamanan dalam negeri berintensitas tinggi khususnya penanggulangan 

huru-hara (PHH), unjuk rasa anarkis dan kerusuhan massa dan bantuan 

terhadap bencana alam. 
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3)  Kegiatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik 

dibidang Brimob dengan indikator output terimplementasinya partisipasi 

masyarakat dalam pemanfaatan layanan telepon satuan Brimob baik 

tingkat Korbrimob Polri maupun satuan-satuan Brimob Polda yang 

beroperasi 24 jam sehingga masyarakat dapat memberikan informasi 

tentang unjuk rasa anarkis, rusuh massa, ancaman bom dan zat kimia 

berbahaya serta bencana alam untuk meningkatkan kecepatan dalam 

pelayanan publik dibidang Brimob, Korbrimob Polri dan Satuan Brimob 

Polda juga telah menyiagakan pasukan (standby force) setiap harinya 

guna melayani masyarakat dalam mengantisipasi gangguan keamanan 

berintensitas tinggi, termasuk pembentukan komunitas relawan yang 

bersama-sama dengan jajaran Korbrimob Polri dalam membantu 

penanganan bencana alam, yang sampai saat ini telah terbentuk                           

8 (delapan) komunitas relawan bidang SAR darat dan air yaitu Wanadri, 

IOF, FPTI, ACMS, Saka Bhayangkara, Grendhel Driving Club, Shiloute 

Adventure Team dan Paguyuban Pecinta Anjing Malay Raya. 

 

b. Quick Wins  

 Dalam rangka mempermudah serta mempercepat pelayanan publik 

bidang Brimob khususnya dalam mengantisipasi dan merespon unjuk rasa 

anarkis, rusuh massa, bencana alam, ancaman bom dan zat kimia berbahaya, 

disiapkan pasukan siaga dan cadangan (standby force) untuk back-up  satuan 

kewilayahan yang siaga untuk mengantisipasi kegiatan unjuk rasa 

anarkis/rusuh massa (telah disiagakan 1 detasemen PHH dan 1 Detasemen Anti 

Anarkis); untuk mengantisipasi kejadian bencana alam (telah disiagakan 1 unit 

SAR pada masing-masing satuan); dan untuk mengantisiapasi kejadian 

ancaman bom dan zat kimia berbahaya (telah disiagakan  1 Unit Jibom dan 1 

KBR dari Satuan I Gegana Korbrimob). 

 Dalam hal pemanfaatan pusat pelaporan pelayanan publik bidang Brimob, 

dapat menggunakan layanan Polisi secara nasional yakni 110 maupun nomor-

nomor telepon Korbrimob Polri dan Satuan Brimob Polda. 
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c. Fakta-fakta 

 Korps Brimob Polri dan jajarannya telah melakukan langkah-langkah 

untuk mendukung kegiatan sosial bencana alam di antaranya gempa bumi, 

tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, angin puting beliung, 

dan sebagainya. Pelayanan publik oleh Korps Brimob Polri tidak hanya kepada 

masyarakat korban musibah bencana alam, namun juga kepada masyarakat 

korban kecelakaan seperti kecelakaan kereta api, pesawat terbang dan 

sebagainya. Fakta di lapangan tidak menutup kemungkinan masih ditemukan 

adanya oknum yang melakukan tindakan kekerasan/arogan dalam pelaksanaan 

tugasnya. 

 

PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR 
(Indikator outcome, terbangunnya kualitas SDM aparatur yang berintegritas, 
professional, modern dan sejahtera) 

 
 Program penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk 

meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Polri yang didukung oleh sistem 

rekrutmen serta promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, dan 

memperoleh gaji dalam bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.                         

Untuk mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan dalam delapan kegiatan                     

yaitu penataan sistem 

rekruitmen pegawai, 

analisis jabatan, evaluasi 

jabatan, penyusunan 

standar kompetensi 

jabatan, assessment 

individu berdasarkan 

kompetensi, penerapan 

sistem penilaian kinerja individu, pembangunan/ pembangunan data base 

pegawai dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis 

kompetensi.  
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a. Hasil yang dicapai 

1) Kegiatan penataan sistem rekruitmen pegawai dengan indikator 

output  terbangunnya sistem rekruitmen Tamtama, Brigadir, SIPSS 

dan Akpol yang bersih, transparan, akuntabel, humanis (BETAH) dan 

berbasis kompetensi. Sebelum tahun 2007, pelaksanaan rekruitmen 

Polri belum transparan hasilnya belum bisa diketahui secara 

langsung oleh peserta tes, akibatnya banyak ditemui komplain. 

Sejak tahun 2007 dilakukan inovasi dengan menerapkan prinsip 

BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel dan Humanis) yang dilakukan 

dengan penandatanganan Pakta Integritas yang berisi kesepakatan 

bersama antara panitia pusat, calon peserta seleksi, orang tua 

peserta, pengawas internal dan pengawas eksternal dari akademisi, 

lembaga swadaya masyarakat, Kompolnas dan tokoh masyarakat 

untuk melaksanakan  proses seleksi dengan bersih, transparan, 

akuntabel dan humanis. Sehingga rekruitmen dengan prinsip BETAH 

di klaim dapat meminimalisir komplain dengan hasil sesuai 

kompetensi yang diharapkan. Sejak tahun 2014 pelaksanaan ujian 

tertulis khusus rekruitmen SIPSS dan AKPOL menggunakan system 

CAT (Computer Assisted Test) hal ini sejalan dengan program 

Kemenpan RB. Dalam proses rekruitmen dilaksanakan 

outsourching/tenaga ahli dengan pihak ekternal dan pengawas yaitu 

dari Kemendikbud, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, 

Pusat Pendidikan Tinggi, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 

IDI, Himpunan Psikolog Indonesia, Bappenas, LPPB LIA, UNDIP dan 

Fakultas Penjaskes dan OR UN Jakarta, pengawas internal dari 

Itwasum Polri dan Divpropam Polri. Hasil rekruitmen dipublikasikan 

kepada masyarakat melalui pengumuman rekruitmen secara online 

yang dimuat dalam papan pengumuman/panel dinamika seleksi dan 

dimuat dalam website: www.penerimaan.polri.go.id kemudian 

diberikan konseling kepada masyarakat yang tidak memenuhi syarat.  

http://www.penerimaan.polri.go.id/
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2) Kegiatan analisis jabatan dengan indikator output tersedianya uraian 

jabatan yang meliputi prinsip-prinsip mutasi yaitu kebijakan dasar 

mutasi baik Tour of Duty (TOD) atau Tour of Area (TOA) dan 

permohonan anggota, pertimbangan mutasi sesuai kompetensi dan 

prestasi tugas yang dimiliki (Merit System), pembinaan karier, 

reward and punishment keseimbangan antara kepentingan 

organisasi dan anggota, senioritas tanpa mengorbankan kualitas, 

mutasi yang bersifat promosi, setara dan demosi, persyaratan 

mutasi yang meliputi kepentingan organisasi (Pati, Pamen, Pama 

dan Brigadir), berdasarkan permohonan anggota,  prosedur mutasi 

tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres serta tataran kewenangan Pati, 

Pamen, Pama dan Brigadir.  

3) Kegiatan evaluasi jabatan dengan indikator output tersedianya 

peringkat/ klas jabatan. Polri tidak menyusun pedoman evaluasi 

jabatan namun mempedomani Permen PAN dan RB Nomor 34 

Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan. Hasil evaluasi 

peringkat jabatan manajerial dan non manajerial tingkat Mabes Polri, 

Polda tipe A dan B sudah selesai disusun dan sudah diserahkan 

kepada Kemen PAN RB dan BKN sebagai bahan analisa penyesuaian 

besaran tunjangan kinerja di lingkungan Polri. 

4) Kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan dengan indikator 

output tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan 

Dirintelkam, Dirpolair, Kadensus 88 AT, Kasat Brimob, Dirbinmas, 

Dirpamovit dan Dirsabhara. Standar kompetensi tersebut sudah 

tertera dalam Perkap Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

penyelenggaraan assessment center di lingkungan Polri. 

5) Kegiatan assessment individu berdasarkan kompetensi dengan 

indikator output tersedianya peta profil kompetensi individu. Saat ini 

seluruh Polda sebanyak 31 Polda telah memiliki assessment center 

sebagaimana di Mabes Polri dan 48 Assessor yang memiliki sertifikat 

pelatihan Assessor baik dari dalam negeri maupun luar negeri. 
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Dalam rangka kegiatan assessment individu Polri telah 

melaksanakan assessment individu di Mabes Polri untuk jabatan 

Dirintelkam, Dirpolair, Kadensus 88 AT, Kasat Brimob, Dirbinmas, 

Dirpamovit dan Dirsabhara sedangkan di tingkat Polda jabatan 

Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Lantas, Pelaksanaan 

kegiatan Assessment telah dilaksanakan tingkat Mabes Polri dan 

Polda termasuk peserta eksternal (DKI Jakarta) untuk calon camat, 

lurah dan kepala sekolah. 

6) Kegiatan penerapan sistem penilaian kinerja individu dengan 

indikator output tersedianya indikator kinerja individu yang terukur. 

Polri telah menyusun Perkap tentang Tata Cara Penilaian Kinerja 

bagi Pegawai Negeri Polri dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK) 

yang disahkan dengan Perkap Nomor 16 Tahun 2011. 

7) Kegiatan pembangunan/pembangunan data base pegawai dengan 

indikator output tersedianya data pegawai yang mutakhir dan 

akurat. Penyusunan Perkap tentang Pedoman Administrasi Pengisian 

dan Pemutakhiran data RHPP dalam proses finalisasi. 

8) Kegiatan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis 

kompetensi dengan indikator output terbangunnya sistem dan 

proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi 

dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik meliputi 

kurikulum Pendidikan Pembentukan (Diktuk Brigadir, SIP, SIPSS dan 

Akpol), kurikulum Dikbangum (Sespimma, STIK, Sespimmen dan 

Sespimti) bagi anggota Polri dan PNS (Diklatpim Tk. III dan II), 

Dikbangspes (bidang Pembinaan dan operasional), dan Diklat. 
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b. Quick Wins  

Polri telah menerapkan standar kompetensi jabatan Pati Polri, 

Kombes Senior, Kapolres, Dir Lantas, Dir Reskrim, Karo SDM, Dir 

Intelkam, Irbid, Atase Kepolisian Lemhannas, Dirpolair, Kadensus 88 AT, 

Kasat Brimob, Kasat Reskrim, Calon BNNP dan Jab BNN, Dir KPK, Ketua 

BNPT, Ajudan R1, Penyidik KPK, Wakakor Brimob Polri, Kayanma Polri dan 

Kompolnas, tingkat Polda telah menerapkan standar kompetensi jabatan 

Kapolsek, Kasat Reskrim, Kasat Lantas dan penerapan promosi jabatan 

terbuka jabatan Karo Lemtala Srena Polri. 

 

c. Fakta-Fakta 

1) Hasil survey terhadap kepuasan pelanggan pada saat rekruitmen Akpol 

dan SIPSS terhadap calon peserta yang sudah masuk dalam tahap seleksi 

tingkat pusat dengan hasil survey menyatakan PUAS terhadap 

pelaksanaan rekruitmen. Komitmen Polri dalam mewujudkan rekruitmen 

yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis mendapat penghargaan 

dari MURI dan Sucofindo International Certification Services memberikan 

penghargaan ISO 9001:2000 pada penerapan sistem manajemen mutu 

dalam proses penerimaan Taruna Akpol Tingkat Pusat. Polri berhasil 

meningkatkan prestasi tersebut melalui perolehan ISO 9001:2008 dalam 

proses penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana Tingkat Pusat dan 

Brigadir Polwan serta keberhasilan dalam meningkatkan ISO 9001:2000 

menjadi ISO 9001:2008.  
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2) Assessment center Polri diapresiasi Gubernur DKI Jokowi, hal ini 

disampaikan pada uji kompetensi lelang jabatan calon Lurah, Camat dan 

kepala sekolah.  

3) Polda telah melaksanakan kerjasama dengan perguruan tinggi masing-

masing wilayah untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan anggota 

melanjutkan Dik S-1 Hukum dan sederajat.  

4) Indeks penyesuaian tunjangan kinerja bagi pegawai Polri telah 

diterimakan terhitung sejak bulan Mei 2015 sebesar 53% dari 70% yang 

telah disetujui Menteri PAN-RB; 

5)  Data reward sebagai berikut: 

NO JENIS REWARD POLRI PNS JUMLAH 

1 2 3 4 5 

1 Kenaikan Gaji Berkala 16.079 2.501 18.589 

2 Kenaikan Pangkat 20.388 937 21.325 

3 Tanda Kehormatan  5.837 37 5.874 

4 Promosi Jabatan 2.491 172 2.663 

5 Mengikuti Pendidikan 2.579 63 2.642 

6 Sertifikat Prestasi 1.071 36 1.116 

7 Kegiatan Polmas/Sosial 25.960 817 26.777 

 
 
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN 
(Indikator outcome, transformasi budaya, adanya perubahan mindset dan 
culturset serta terbangunnya birokrasi dengan integritas kinerja tinggi) 
 

Program manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis 

dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan 

budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik, untuk 

mewujudkan tujuan tersebut dilaksanakan dalam enam kegiatan yaitu 

pembentukan tim manajemen perubahan, penyusunan dokumen strategi 

manajemen perubahan, pembentukan tim manajemen pengetahuan, 

penyusunan  dokumen strategi manajemen pengetahuan, sosialisasi dan 

internalisasi manajemen pengetahuan. 
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a. Hasil yang dicapai  

1) Telah tersusun dokumen strategi manajemen perubahan yang 

meliputi 3 strategi unggulan yaitu strategi manajemen perubahan, 

strategi komunikasi dan strategi pendidikan latihan. Dokumen 

tersebut telah didisbusikan ke Satker jajaran Polri yang dipedomani 

untuk merubah mindset dan culturset dan dokumen Strategi 

Pengetahuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Kegiatan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan sejalan 

dengan Nawa Cita pada program Revolusi Mental dengan langkah-

langkah memberikan pelatihan manajemen Revolusi Mental pada 

tingkat Mabes Polri dan Polda melalui system TOT dan sosialisasi dan 

monitoring kepada Role Model/agen perubahan yang telah 

memperoleh Surat Perintah.  

3) Mengumumkan peringkat kinerja Polri tingkat Polda dan penilaian 

Satker yang berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara 

terbuka yang dihadiri oleh ekternal dan internal Polri dari jajaran 

Polda dan Mabes Polri melalui penilaian dengan menggunakan 

instrument Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia 

(ITK) pada Apel Kasatwil tanggal 12 Agustus 2015 dan Grand 

Launching ITK 20 Oktober 2015.  
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4) Penerapan SOP WBS sebagai penjabaran dari Perkap Nomor 14 

Tahun 2011 tentang Kode Etik Polri terutama pasal 7 ayat 3 (c) 

sebagai bentuk perlindungan kepada anggota yang berani menolak 

perintah atasan apabila perintah itu melanggar hukum, yang 

berbunyi “Menolak perintah atasan yang bertentangan dengan 

norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan”. 

5) mengikuti pameran dalam rangka Hari Korupsi Dunia (HAKI)           

di Bandung tanggal 9-11 Desember 2015 bersama-sama dengan K/L 

dan instansi seluruh Indoensia. 

6) Melaksanakan pelatihan NAC dan ESQ bagi seluruh personel Polri 

tingkat Mabes Polri dan Kewilayahan/Polda, dengan perincian 

sebagai berikut tingkat Mabes Polri ESQ sebanyak 2.726 orang, NAC 

sebanyak 1.742 orang dan out bond sebanyak 1.718 orang. Tingkat 

Kewilayahan/Polda jumlah peserta 24.665 dengan perincian yaitu 

ESQ sebanyak 8.499, NAC sebanyak 13.613 orang dan Out Bond 

lain-lain sebanyak 2.553 orang. 
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Tingkat Mabes Polri 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat Kewilayahan/Polda 
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b. Quick Wins  

Telah tersusun Dokumen Strategi Manajemen 

Perubahan dengan sasaran akhir membangun Mind 

Set dan Culture Set anggota Polri yang profesional, 

bermoral dan modern dengan mengedepankan 

kepentingan masyarakat menuju pelayanan prima, 

anti KKN dan menjunjung tinggi HAM.  Pentahapan 

pencapaian perubahan mind set dan culture set 

yaitu periode tahun 2012, pemahaman dalam sikap 

dan perilaku mengenai perubahan mindset dan cultureset; periode tahun 

2013 meningkatnya komitmen anggota dalam perubahan mindset dan 

cultureset, dan periode tahun 2014 terbangunnya situasi anggota untuk 

secara diri sendiri dan bagi kepentingan organisasi mampu menggerakkan 

partisipasi tentang perubahan mindset dan cultureset. 

c. Fakta-Fakta  

Polri telah melakukan upaya merubah mind set dan culture set menuju 

Polri yang profesional, bermoral, modern, humanis dan tegas, dan telah 

diapreasi oleh masyarakat bahkan Presiden RI, namun fafakta masih 

ditemukan adanya oknum anggota Polri yang berperilaku arogan dengan 

menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya, namum sebaliknya cerita 

tragis menimpa anggota saat bertugas dilapangan.  

 
 

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN 
(Indikator outcome, meningkatnya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang 
bersih dan bebas dari KKN)  

 

Program penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan aparatur 

Polri yang bersih dan bebas dari KKN. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

dilaksanakan dalam dua kegiatan yaitu penerapan Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) di 

lingkungan Polri. 
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a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)        

di lingkungan Polri dengan indikator output peningkatan ketaatan, 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersih 

dan bebas dari KKN serta menurunkan tingkat penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan dengan pembentukan fungsi pengawasan 

secara hirarki mulai tingkat Polres dibentuk Siwas dan Sipropam, 

tingkat Polda dibentuk Bag Wasidik Reskrim dan tingkat Mabes Polri 

dibentuk Biro Wassidik Bareskrim Polri yang mekanismenya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

2) Kegiatan APIP sebagai quality assurance dan consulting di 

lingkungan Polri dengan indikator output APIP yang lebih berperan 

melakukan penguatan sistem dan pengendalian internal, quality 

assurance dan consulting atas pelayanan Polri telah diberikan 

pelatihan kemampuan yang dilaksanakan Itwasum Polri yaitu diklat 

audit tingkat dasar, menengah, investigasi, barang jasa dan diklat 

pembentukan ahli sebanyak 495 orang serta reviu laporan keuangan 

sebanyak 50 orang, yang dilaksanakan Divpropam Polri meliputi 

diklat akreditor sebanyak 127 orang, pelatihan provos dan Paminal 

sebanyak 244 orang, pendidikan investigasi sebanyak 40 orang.  
 

 

b. Quick Wins. 

1) Pengaduan masyarakat data Itwasum Polri  

 

NO JML 

DITANGGAPAI 

BLM 
DITANGGAPI 

PROSE
S 

SELESAI 
BENAR 

SELESAI 
TDK  

BENAR 

JUMLAH 
DITANGGAPI 

1 3 4 5 6 7 8 
1 1.462 261 159 934 1.354 10856 

2 1.298 290 144 640 1.074 224 

3 1.020 168   80 419    667 353 
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2) Pengaduan masyarakat yang diterima Div Propam Polri:  

NO 
PENGADUAN/ 

JENIS 
PELANGGARAN 

JML 

PANGKAT 

SELESAI PAT
I 

PAMEN PAMA BA PNS 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 

 PENGADUAN 393      43 

TATIB 285 - 5 7 257 16 285 

DISPLIN 828 - 27 79 705 11 129 

SIDANG KKEP 19  2 2 15  63 

PTDH 44 - 1 1 42 -  

TINDAK PIDANA 108      11 

 

3) Pengaduan masyarakat pada Biro Wassidik Bareskrim Polri sebanyak 

805 dan diselesaikan sebanyak 213 laporan: 

NO JENIS KEGIATAN JUMLAH KETERANGAN 

1 2 3 4 

1 Menerbitkan Sprinwas 492 surat  

2 Gelar Perkara 24 kali  

3 Supervisi 33 kali  

4 Surat Telegram Rahasia (Jukrah) 394 kali  

5 SPHP2 170 kali  

6 Pelimpahan Ke Biro Ops Bareskrim Polri 213 laporan  

 

c. Fakta-Fakta 

Polri telah melakukan upaya peningkatan sistem pengawasan yang 

dilaksanakan secara berjenjang pada tingkat Polres sampai dengan Mabes 

Polri dan upaya meningkatkan kemampuan Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP) namun fakta dilapangan masih ditemukan tingkat 

kinerja Polri yang belum maksimal sebagaimana laporan pengaduan 

masyarakat yang disampaikan oleh Komisioner Kompolnas Edi Hasibuan, 

sepanjang tahun 2014 diterima 908 surat keluhan masyarakat, 795 kasus 

diantaranya merupakan pengaduan masyarakat tentang kinerja 

penyelidikan dan penyidikan anggota reserse. Dari jumlah tersebut hanya 

25% yang dijawab oleh jajaran Polda. 

Laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri oleh BPK RI pada tahun 2014 

dan 2015 memperoleh predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP). 

Namun demikian fakta sebagaimana hasil survey KPK yang diekspos 

Koran Kompas sebagaimana yang disampaikan oleh Adnan Pandu Praja 

mantan Wakil Ketua KPK, bahwa Korupsi di Kepolisian dan Parlemen 
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berada diperingkat tertinggi. Sedangkan hasil penilaian survei yang 

dilakukan oleh JSI terhadap penilaian masyarakat tentang kepuasan dan 

kepercayaan menyatakan bahwa Polri berada di peringkat tertinggi 

dengan nilai kepuasan 53,6% dan kepercayaan 58,2% dibanding KPK 

yang berada di peringkat 2 setelah Polri.  

 

PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

(Indikator outcome, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja) 

Program penguatan akuntabilitas kinerja bertujuan untuk meningkatkan 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri. Untuk mewujudkan tujuan tersebut 

dilaksanakan dalam tiga kegiatan yaitu penguatan akuntabilitas kinerja Polri, 

pengembangan sistem manajemen kinerja Polri dan penyusunan Indikator 

Kinerja Utama (IKU) Polri. 
 

a. Hasil yang dicapai  

1) Kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja Polri dengan indikator 

output  tersedianya pedoman penguatan akuntabilitas kinerja Polri 

yaitu Perkap Nomor 20 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan 

LAKIP di lingkungan Polri dan Perkap Nomor 11 tahun 2012 tentang 

pedoman penyusunan penetapan kinerja di lingkungan Polri.  

2) Kegiatan pengembangan sistem manajemen kinerja Polri, dengan 

indikator output terbangunnya sistem yang mampu mendorong 

tercapainya kinerja 

yang terukur 

sebagaimana telah 

ditetapkan dalam 

Keputusan Kapolri 

Nomor: Kep/515/IX/ 

2012 tentang 

Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah di 

lingkungan Polri, Perkap tentang Pedoman  Penyusunan Rencana 
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Kerja di lingkungan Polri, Perkap Nomor 17 Tahun 2012 tentang 

revisi Sisrenstra Polri,  Aplikasi Sistem Manajemen Anggaran Polri 

(SMAP), Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2015 tanggal 11 

Agustus 2015  tentang Pedoman dan tata cara pengadaan Alat 

Material Khusus (Almatsus) di lingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/464/VI/2014 

tanggal 18 Juni 2014  tentang Pengkategorian peralatan materiil 

khusus (Almatsus) Polri. 

3) Kegiatan IKU di lingkungan Polri dengan indikator output 

tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Polri sesuai Perkap 

Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Indikator Kinerja Utama 

(IKU) dan Pedoman Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 

 
 

b. Quick Wins. 

Telah ditetapkan pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama 

(IKU) pada Polri sesuai Perkap Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman 

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selanjutnya sebagai indikator 

penilaian Akuntabilitas Kinerja Polri (AKIP). 

 

c. Fakta-Fakta 

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Polri (AKIP) yang dilaksanakan 

KemenPAN-RB secara berturut-turut mengalami peningkatan. Pada tahun 

2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 60,02 (CC) lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 58,6 dan 2015 

dengan nilai 68,04 (BAIK) peringkat 33 dari 77 K/L. Dalam lingkungan 

Lembaga Peradilan peringkat 3 dari 6 Lembaga berada dibawah MK dan 

Kemenhumham dan diatas MA, KY dan Kejagung. 

Masih terdapat beberapa pedoman yang tertunda pengesahannya 

dan memerlukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu: 

1) Draf perkap tentang tata cara pengadaan barang/jasa melalui 

pinjaman  dalam  negeri  (PDN)  dan  Draf  Perkap tentang  tata cara  
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Pengadaan barang/jasa melalui pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) 

yang masih dikonsultasikan Bappenas dan LKPP, saat ini sudah 

diterbitkan Pedoman Pelaksanaan Pinjaman Luar Negeri dan 

Pinjaman Dalam Negeri di lingkungan Polri; 

2) Draft akhir revisi buku pedoman penyusunan Renja dilingkungan 

Polri masih proses harmonisasi dan sinkronisasi di Divkum Polri. 

 

 

2. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Polri 

 

Penilaian mandiri (self-assessment) pelaksanaan reformasi birokrasi Polri 

dengan system PMPRB mencapai nilai 67,23 meliputi komponen proses pada   

8 area perubahan bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-

Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik, dan 

Mind Set Culture Set Aparatur dan komponen hasil dalam mewujudkan 

aparatur Polri yang bersih dan bebas dari KKN, peningkatan kualitas pelayanan 

prima kepolisian dan kapasitas  akuntabilitas kinerja. 

Tim Kemenpan RB merekomendasikan hasil Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Polri sebagai dasar penyesuaian tunjangan kinerja bersama              

19 instansi pemerintah. Sejak bulan Mei 2015 penyesuaian Tunjangan Kinerja 

diterima sebesar 53% dari 70%.   

Hasil yang dicapai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 

sebagai berikut: 
 

a. Total Penilaian Komponen Proses (60) sebesar 39,18 (65.30 %)  

 

 

PROSES NILAI % 

Program Manajemen Perubahan (5) 3.44 68,78 

Program Penataan Per UU an (5) 2,09 41.75 

Program Penataan dan Penguatan Organisasi (6) 4,01 66.83 

Program Penataan Tata Laksana (5) 3.60 71.90 

Program Penataan Sistem Manajemen Aparatur (15) 11,51 76,71 

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja (6) 3,95 65.80 

Program Penguatan Pengawasan (12) 6,46 53,85 

Program Peningkatan Kualitas Yan-Lik (6) 4,13 68,83 
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b. Total Penilaian Komponen Hasil (40) sebesar 28.05 (70.13%) 

 

HASIL NILAI % 

Aparatur Polri yang bersih dan bebas KKN (10) 7,60 75,95 

Kualitas Pelayanan Prima Kepolisian (10)  7.12 71,22 

Kapasitas dan akuntabilitas kinerja organisasi (20) 13,34 66,68 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penilaian komponen hasil sebagai aktualisasi pencapaian                                      

8 (delapan) area perubahan bidang Organisasi, Tata Laksana, Peraturan 

Perundang-Undangan, SDM Aparatur, Pengawasan, Akuntabilitas, 

Pelayanan Publik, dan Mind Set dan Culture Set Aparatur guna 

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri 

memperoleh nilai 13.34 dengan 2 (dua) indikator penilaian yaitu nilai 

akuntabilitas kinerja dan kapasitas organisasi, sebagai berikut: 

1) Penilaian Akuntabilitas Kinerja Polri (AKIP) yang dilaksanakan 

KemenPAN-RB secara berturut-turut mengalami peningkatan. Pada 

tahun 2014 penilaian AKIP Polri mendapat nilai 60,02 (CC) lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan penilaian tahun 2013 dengan nilai 

58,6 dan 2015 dengan nilai 68,04 (BAIK) peringkat 33 dari 77 K/L. 

Dalam lingkungan Lembaga Peradilan Polri berada pada peringkat 3 

dari 6 Lembaga Peradilan dibawah MK dan Kemenhumham, diatas 

MA, KY dan Kejagung. 

66,68 75,95 
 

71,22 
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2) Nilai Kapasitas Organisasi, Hasil Survey internal PMPRB Polri 

berdasarkan responden sejumlah 450 personil Polri memperoleh 

nilai 70,43 atau setara nilai 4 dari skala penilaian 0-5. Sedangkan 

Survei hasil ITK terhadap pengukuran kinerja organisasi mencapai 

nilai rata-rata indeks nasional 5,693 dari skala 10.  

Dalam rangka mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan 

bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme memperoleh nilai 7.60 

dengan 2 (dua) indikator penilaian yaitu nilai persepsi korupsi dan opini 

BPK, sebagai berikut :    

1) Nilai Persepsi Korupsi/IPK yang dilakukan oleh KPK sebesar 2,65 

skala 4. 

2) Opini BPK, Laporan hasil pemeriksaan keuangan Polri oleh BPK RI 

pada tahun 2014 dengan predikat “Wajar Tanpa Pengecualian” 

(WTP), hal ini menunjukan peningkatan yang signifikan dibanding 

sebelumnya. 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, 

digunakan indikator survei Pelasyanan Publik berdasarkan Peraturan 

Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2012 untuk 2 pelayanan yaitu SSB dan 

SKCK memperoleh nilai tertinggi 3827 dan terendah 1824 dari skala 4000, 

sedangkan berdasarkan hasil survei pelayanan publik oleh BPS dengan 

nilai 2,85 dari skala 4. 

3. Indeks Tata Kelola Kepolisian Negara Republik Indonesia (ITK)

  

 Disamping melaksanakan Penilaian mandiri (self-assessment) 

pelaksanaan reformasi birokrasi Polri dari Kemenpan-RB, dilaksanakan 

juga pengukuran Kinerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri dengan 

menggunakan Indeks Tata kelola Polri (ITK). ITK sebagai instrument yang 

mengukur kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi Polri tingkat Polda 

berdasarkan bukti (evident based) yang dijadikan sebagai alat untuk 

memperbandingkan secara obyektif, fair, dan akurat antar Polda seluruh 

Indonesia, bersama Kemitraan (Partnership for Governance Reform) 
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sebagai pihak ekternal yang telah memiliki kredibilitas dan pengalaman 

dalam pengukuran indeks tata kelola pemerintahan/Indonesia Governance 

Index (IGI) tingkat Propinsi dan Kabupaten berdasarkan Nota 

Kesepahaman antara Polri dan Kemitraan Nomor: B/55/XII/2014 - Nomor: 

005/MoU/Des/ 2014 tanggal 16 Desember 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prinsip-prinsip tata kelola 

kepolisian yang baik 

meliputi 7 prinsip good 

governance perpolisian 

yaitu (1) kompetensi, (2) 

responsif (3) perilaku (4) 

transparan (5) keadilan 

(6) efektivitas dan (7) 

akuntabilitas menilai 7 

(tujuh) arena/fungsi 

kepolisian yang secara 

universal diyakini dapat mewujudkan sasaran RB Polri yang diintegrasikan 

dengan tugas pokok Polri sebagaimana amanat UU Nomor 2 tahun 2002 

selaku pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat (linyomyan), 

memelihara keamanan  dan  ketertiban  masyarakat (harkamtibmas)  dan  
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penegakkan hukum (gakkum) meliputi Sabhara, Lantas, Reskrim, Binmas, 

Polair, Intelkam, dan SDM dan 142 indikator. 
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Skala penilaian ITK berkisar dari angka 1 (sangat buruk) sampai dengan 

angka 10 (sangat baik). Ada cara untuk memaknai suatu angka Indeks 

dalam ITK, yaitu angka tersebut dilihat posisinya dalam skala 1-10 

dengan nilai tengah 5,50. Capaian suatu Polda dapat dimaknai mengikuti 

skala ini. Dengan demikian, capaian sekitar 5,50 (tepatnya antara 4,86 – 

6,14) adalah capaian yang sedang-sedang saja; capaian di atas 3,57 

sampai dengan 4,86 adalah cenderung buruk; sedangkan di atas 6,14 

sampai dengan 7,43 adalah capaian yang cenderung baik.  

Hasil ITK menunjukkan kinerja tata kelola Polda diseluruh Indonesia 

masih berada pada angka merah, rata-rata 5.69 (dari skala 1-10). Hal ini 

menunjukkan bahwa masih banyak yang harus diperbaiki oleh institusi 

Polri sebagai pembuat kebijakan maupun pembina, dan satuan 

kewilayahan itu sendiri (Polda) sebagai pelaksana maupun pembuat 

kebijakan yang sesuai dengan konteks lokal.  

Beberapa temuan yang diperoleh dari proses pengukuran ITK dalam 

rangka harkamtibmas yang dilaksanakan fungsi Binmas, Polair dan 

Intelkam, linyomyan oleh fungsi Lantas, Sabhara dan SDM serta 

penegakaan hukum oleh fungsi Reskrim Umum, Reskrim Khusus dan 

Narkoba, skor rata-rata tertinggi pada fungsi Linyomyan dengan skor 

5.92, diikuti dengan fungsi Harkamtibmas dengan skor 5.63, dan 

penegakan hukum  dengan skor 5.53. Adapun pencapaian ini diperoleh 

dari gabungan skor rata-rata dari fungsi-fungsi.  
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Penilaian berdasarkan 7 (tujuh) prinsip tata kelola kepolisian,                      

3 (tiga) prinsip yang mendapatkan skor rata-rata tertinggi adalah Perilaku 

(7,6), Responsif (6,3) dan Transparansi (5,81), sedangkan prinsip dengan 

skor terendah adalah Kompetensi (4,68), Akuntabilitas (4,8), Efektivitas 

(4,83) dan Keadilan (4,99). Bila kita memberi batasan skor dibawah        

5 mendapat nilai merah, maka yang menjadi perhatian sebagai program 

prioritas adalah prinsip Kompetensi, Akuntabilitas, Efektivitas, Keadilan.  

Berdasarkan Performance Satker (kinerja satker), menggunakan 

skala penilaian indeks, kinerja satker secara Nasional (antara 5,20 sampai 

6,71) hanya masuk diantara skala “Sedang dan Cenderung Baik”. 

Sementara kinerja Satker yang memperoleh skor di atas rata-rata 

nasional adalah Lantas, Binmas dan Reskrimsus, selebihnya berada 

dibawah nilai rata-rata nasional.  

 

 

 



50 | Page                              Biro Reformasi Birokrasi Polri-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendasi difokuskan pada gabungan 3 (tiga) prinsip yang 

memberikan kontribusi penilaian tertinggi diatas 50% terhadap ITK yaitu 

kompetensi, responsif dan perilaku, dengan tetap mempertimbangkan                   

4 (empat) prinsip lainnya dan indikator bidang Sumber Daya Manusia, 

Sarana, Prasarana, Anggaran, Pengawasan dan Sistem Metoda, yaitu: 

 

a. Sumber Daya Manusia  
 

1) Perlu segera dilakukan peninjauan ulang DSP yang 

berorientasi pada sebaran pelayanan dan gangguan 

Kamtibmas yang bermuara pada peningkatan pelayanan. Di 

beberapa satuan kerja dan satuan kewilayahan banyak DSP 

yang sudah tidak memadai. Selain itu, ada kondisi riil dimana 

jumlah SDM dengan DSP banyak yang tidak sesuai, terutama 

di tiga satker yaitu Polair, Res Narkoba dan Sabhara.  

2) Melakukan evaluasi dan menyusun perencanaan yang baik 

dalam penyelenggaraan pendidikan pengembangan 

spesialisasi dalam negeri dan luar negeri, agar tercipta 
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peningkatan dan pemerataan kompetensi SDM Polri di 

seluruh satuan kewilayahan. 

3) Menyempurnakan kurikulum pada sistem pendidikan Polri 

dengan penguatan materi terkait dengan isu HAM, gender 

dan integritas. 

4) Kebijakan rotasi dan promosi SDM harus disertai dengan 

pertimbangan kompetensi, transparansi, akuntabilitas, dan 

memberikan kesempatan yang lebih luas kepada Polwan. 

5) Memanfaatkan assessment center dan pelaksanaan seleksi 

jabatan secara terbuka di lingkungan Satker. 

6) Melengkapi kebutuhan Bhabinkamtibmas di tingkat desa 

atau kelurahan sesuai dengan kebijakan Kapolri dalam 

Renstra Polri tentang Penggelaran Satu Desa Satu 

Bhabinkamtibmas.  

7) Meningkatkan jumlah penyidik perempuan di tingkat Polres 

dan Polsek untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan 

dengan perempuan dan anak. 
 

b. Sarana dan Prasarana  

1) Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana, baik untuk 

perorangan maupun kelembagaan dengan melakukan 

pemetaan untuk menentukan jenis dan kuantitas sarana dan 

prasarana yang dibutuhkan di masing-masing Satker 

terutama pada fungsi pencegahan yaitu patroli.  

2) Menyusun kebijakan modernisasi sarana dan prasarana 

penunjang tugas pokok dan fungsi Kepolisian yang 

berorientasi pada peningkatan efisiensi dan produktivitas 

anggota Polri. 

3) Menyusun Blue Print Perencanaan Sarpras Polri yang 

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Polri. 

4) Melengkapi sarana dan prasarana perorangan dan satuan 

untuk menunjang tugas-tugas kepolisian. 
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c. Anggaran  

1) Menyusun kajian jumlah riil tindak pidana pada masing-

masing tipologi Polres dan Polsek, sehingga dapat 

membuat perencanaan strategis dan anggaran yang 

terukur. Khusus untuk biaya penyelidikan dan penyidikan, 

diterapkan perhitungan sesuai dengan bukti pengeluaran 

yang sah (at cost).  

2) Untuk mempermudah akses informasi terhadap besaran 

DIPA Satker, maka mewajibkan semua satuan kerja di 

lingkungan Polri untuk mengumumkan besaran DIPA 

Satker. 

3) Mengoptimalkan sistem e-monitoring penyerapan 

anggaran dan capaian kinerja. 

  d. Pengawasan  

1) Memperkuat sistem pengawasan penanganan perkara 

melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan 

mengembangkan jaringan dan sistem informasi                           

(e-government) antar instansi yang terkait dalam bidang 

penegakan hukum dengan Kejaksaan Agung dan 

Mahkamah Agung, sehingga proses penegakan hukum 

dapat dimonitor mulai dari penyidikan, penuntutan s.d 

peradilan dan dapat diakses oleh masyarakat. 

2) Melakukan penilaian secara cepat, ketat, dan tepat 

terhadap akuntabilitas kinerja Polri melalui Laporan 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) untuk 

Kepolisian Daerah dan jajarannya. 

3) Melakukan pengawasan dengan memanfaatkan partisipasi 

publik sehingga terciptanya sistem pengawasan Internal 

Mengawasi Eksternal (IME) dan Eksternal mengawasi 

Internal (EMI). 



53 | Page                              Biro Reformasi Birokrasi Polri-2015 

4) Membangun sistem pengelolaan dan layanan informasi 

publik yang handal dan profesional dengan membuat 

portal (website) dan aplikasi, sehingga keluhan 

masyarakat dapat cepat direspon oleh unit pengaduan 

masyarakat untuk ditindaklanjuti, apabila ditemukan 

pelanggaran anggota disalurkan kepada Itwasum Polri 

atau Propam Polri untuk ditangani secara kode etik, dan 

untuk unsur pidana diserahkan ke Reserse. 

  e. Sistem Metoda  

1) Menjadikan ITK sebagai alat evaluasi internal dan 

penilaian mandiri pada tingkat Satker. 

2) Mengoptimalkan fasilitas penunjang layanan publik 

berdasarkan jenis pelayanan dan penerima layanan 

(untuk kelompok rentan). 

3) Meningkatkan kesejahteraan SDM Polri berbasis analisis 

beban kerja yang terukur dan dihubungkan dari hasil 

evaluasi kinerja. Birokrasi harus lebih mengutamakan 

sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada hal 

pengayoman dan pelayanan masyarakat; dan 

menghindarkan kesan pendekatan kekuasaan dan 

kewenangan. 

4) Melakukan penyempurnaan birokrasi yang bercirikan 

organisasi modern, ramping, efektif dan efisien. 

5) Melakukan pembenahan administrasi Polri melalui 

pembangunan atau pengembangan penggunaan 

teknologi informasi (e-goverment) guna menunjang 

pelayanan Polri, sehingga pelayanan dapat berjalan 

dengan cepat, serta lebih efektif dan efisien. 

6) Membuat sistem pendataan kejadian dan pelaporan 

tindak pidana untuk menghindari kasus yang tidak 
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dilaporkan (under reporting) atau tidak dicatat sehingga 

memudahkan penyusunan rencana strategis pencegahan 

dan penindakan tindak pidana. 

Bersamaan dengan proses ITK, diadakan pula Survei Layanan Publik 

berdasarkan Permenpan Nomor: 38 Tahun 2012 tentang Kinerja Layanan 

Publik. Instrumen ini dianggap mampu menangkap standar minimum 

pelayanan secara procedural. Terdapat 31 indikator dalam survei ini, memakai 

skala nilai berbeda dengan ITK yaitu 0-1000 pada masing-masing layanan. 

Instrumen ini digunakan untuk melihat ketersediaan informasi dasar sesuai 

prosedur di loket pelayanan, SOP, sarana dan hasil Survey Kepuasan 

Masyarakat (SKM). 
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Grand launching ITK dan pencanangan web-Srena Polri dilaksanakan tanggal 

20 Oktober 2015, dengan narasumber dan Keynote speaker :  Menteri PAN-RB (Prof. 

Dr. H. Yuddy Chrisnandi, M.E.); Moderator: ANDY F. NOYA (Metro TV) dan 

narasumber Akademisi: Prof. Dr. AMY Y. RAHAYU, M.Si. (Guru Besar Ilmu 

Administrasi Negara FISIP/FIA UI); Budayawan: IMAN SOLEH; Politikus: FACHRI 

HAMZAH (Wakil Ketua DPR RI); Tokoh Agama: Dr. H. AHMAD WIJAYANTO, M.A. 

(Pengasuh Utama Pesantren Bina Anak Sholeh dan Dosen Magister Manajemen 

UGM) dan Ahli Hukum: Dr. YENTI GARNASIH, S.H., M.H. 
 

 Undangan, sebanyak 438 orang meliputi Internal meliputi Pejabat Utama 

Mabes Polri, Para Kapolda, Perwira Tinggi Polri di luar Struktur, Para Karorena Polda, 

Para Kabag RBP Rorena Polda, Perwakilan dari Peserta Sespimti, Sespimmen, 

Sespimma, Taruna Akpol, Siswa Sekolah Inspektur Polisi dan siswa Brigadir, Lulusan 

terbaik  Akpol dan SIPSS Tahun 1998 s.d. 2014 , Perwakilan Brigpol berprestasi dari 

Mabes dan Polwan dan Eksternal meliputi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), 

Akademisi, Penasehat Kapolri, Kompolnas, Komisi III DPR R.I, BPKP, BAPPENAS, 

Kementerian Keuangan, Deputi RB dan Tim Kementerian PAN-RB, Gubernur 

Lemhanas, Peserta Lemhanas, DANSESKO TNI dan DANSESKO ANGKATAN, SESKO 

TNI DAN SESKO, DIKLATPIM I LAN RI, Mahasiswa S-2 dan S-3 KIK STIK, LIPI 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komnas HAM, Lingkaran Survei Indonesia, 

LPSK, YLKI, UN Agency, PEMRED, dan Perwakilan Artis.  



56 | Page                              Biro Reformasi Birokrasi Polri-2015 

Penilaian 10 besar ITK yaitu Polda: Jabar, Aceh, Banten, Kalbar, Jateng, 

Sulteng, Riau, Kalsel, Bali dan Sumsel, untuk 10 besar hasil Survei Layanan Publik 

yaitu Polda Sumsel, Metro Jaya, Kalbar, Aceh, Jabar, Jateng, Kaltim, Riau, Sumut 

dan Sulsel yang selanjutnya ditetapkan untuk dasar penilaian WBK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4. Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM  

 

Polri telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM). Program tersebut telah diwujudkan melalui Pencanangan Zona 

Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi (WBK) 

dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melayani 

(WBBM) pada tanggal 2 

September 2013. 

Berdasarkan Permenpan 

dan RB Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, penilaian 
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Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilakukan dengan menggunakan Lembar 

Kerja Evaluasi terhadap 6 (enam) area perubahan yaitu program manajemen 

perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, 

penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.  

Predikat WBK diberikan kepada Satker di lingkungan Polri berdasarkan 

penilaian yang masuk 10 besar ITK dan Survei Layanan Publik. Hasil penilaian 

tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/876/X/2015 tanggal 

9 Oktober 2015 yaitu Polres Aceh Besar, Ditlantas dan Polresta Palembang 

Polda Sumsel,  Polres Cimahi Polda Jabar, Polres Banyumas Polda jateng, 

Polres Dumai Polda 

Riau dan Polresta 

Pontianak Polda 

Kalbar. Selanjutnya  

dilakukan penilaian 

oleh Tim 

independen dari 

Kementerian PAN-

RB, KPK dan BPS 

terhadap                           

4 Satker yaitu Polresta Palembang, Polresta Pontianak, Polres Cimahi dan 

Polres Banyumas. 

 

 
5. Strategi Nasional Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

(Stranas PPK) 
 

Hasil penilaian Bappenas melalui system monitoring atas pelaporan 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) di lingkungan Polri tahun 

2015 mencapai nilai 100 %, dari 18 aksi, 1 diantara aksi tersebut terdapat 

terobosan yang signifikan dari Korlantas Polri yaitu pada aksi pelaporan data 

dan informasi perpajakan terkait data regident kendaraan bermotor langsung 

ke Ditjen Pajak dimana sebelumnya tidak dikirim dan mendapat nilai merah, 
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pada aksi tahun 2015 mendapat nilai 100% (hijau). 18 aksi dimaksud 

berdasarkan Inpres Nomor 7 tahun 2015 tentang Stranas Aksi PPK tahun 2015, 

yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Optimalisasi Pelaksanaan whistle blowing system (WBS) dan jaminan 

perlindungan terhadap whistle blower/Pelapor yang terintegrasi             

di Kementerian/Lembaga, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya 

efektivitas pelaksanaan WBS di Kementerian/Lembaga; 

b. Optimalisasi pelayanan Regident kendaraan bermotor dan pengemudi, 

dengan kriteria keberhasilan terwujudnya pelayanan Regident kendaraan 

bermotor dan pengemudi berbasis teknologi informasi; 

c. Pelaksanaan kewajiban pelaporan harta kekayaan Pejabat Polri sesuai UU 

Nomor 28 Tahun 1999 (Kep Kapolri Nomor: Kep/408/VII/2011 dan Surat 

Telegram Kapolri Nomor: ST/1540/VII/2011), dengan kriteria 

keberhasilan pimpinan Polri memastikan kewajiban LHKPN oleh anggota 

Polri terlaksana optimal; 

d. Pelaksanaan transparansi dalam proses rekrutmen Penyidik Polri, dengan 

kriteria keberhasilan meningkatnya integritas dan kualitas Penyidik Polri; 

e. Transparansi proses pengangkatan pejabat yang menempati jabatan 

srategis di Polri, dengan kriteria keberhasilan pengangkatan pejabat 
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setingkat eselon I dan eselon II dilakukan secara ketat, transparan dan 

akuntabel; 

f. Pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan 

barang dan jasa, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya pelaksanaan 

transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa melalui                       

e-procurement; 

g. Penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari 

ILAP (Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain), dengan kriteria 

keberhasilan tingginya kepatuhan dalam penyampaian data dan informasi 

yang berkaitan dengan perpajakan sesuai ketentuan; 

h. Pembentukan database SPDP yang terpusat, dengan kriteria keberhasilan  

data base online SPDP dapat diakses oleh Aparat Penegak Hukum dan 

SPDP 100% bisa di administrasikan oleh Mabes Polri dengan metode 

nomor surat terpusat; 

i. Peningkatan keterbukaan proses penegakan hukum di Polri kepada 

masyarakat, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya akuntabilitas 

penanganan perkara tindak pidana sehingga publik dan Pimpinan dapat 

mengetahui setidaknya: Persentase laporan yang masuk dan laporan 

yang ditindaklanjuti ke tahap selanjutnya dan tersampaikannya 

dokumentasi tahapan penanganan perkara kepada para pihak yang 

berperkara dan masyarakat luas; 

j. Optimalisasi Pelaksanaan pengawasan eksternal dalam kerangka EMI 

(Pengawasan Eksternal Memanfaatkan Pengawasan Internal) dan IME 

(Pengawasan Internal Mendukung Pengawasan Eksternal) dengan kriteria 

keberhasilan: Meningkatnya koordinasi Polri dan instansi pengawas 

eksternal; 

k.  Optimalisasi penggunaan UU Pencucian Uang dalam penanganan perkara 

Korupsi, dengan kriteria keberhasilan digunakannya Pasal-Pasal UU 

Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam Penanganan Kasus Korupsi; 
 

l. Operasionalisasi Perma No. 1/2013 tentang penyelesaian penanganan 

harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang/tindak pidana lain, 

dengan kriteria keberhasilan diterapkannya Perma  Nomor 1 Tahun 2013; 
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m. Evaluasi pelaksanaan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang 

Kode Etik Profesi Polri dan Kep Kapolri Nomor 43 Tahun 2004 tentang 

Tata cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, dengan kriteria 

keberhasilan laporan evaluasi dan rekomendasi pelaksanaan Peraturan 

Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Kep 

Kapolri Nomor 43 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyelesaian 

Pelanggaran Disiplin Anggota Polri; 

n. Transparansi dan akuntabilitas penanganan dugaan pelanggaran oleh 

oknum Polri, dengan kriteria keberhasilan meningkatnya kepercayaan 

publik terhadap Polri; 

o. Peningkatan koordinasi terkait penyimpanan barang sitaan dan rampasan, 

dengan kriteria keberhasilan adanya akurasi dan kekinian data terkait 

barang sitaan dan rampasan yang disimpan di Rupbasan; 

p. Akuntabilitas pengelolaan barang sitaan/bukti di Polri, dengan kriteria 

keberhasilan adanya pengelolaan barang sitaan yang lebih baik; 

q. Optimalisasi pengembalian dan pemanfaatan barang sitaan dengan 

kriteria keberhasilan berkurangnya kejadian penurunan nilai asset yang 

disita; 

r. Peningkatan transparansi pengelolaan asset sitaan, dengan kriteria 

keberhasilan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan asset sitaan. 

 

6. Aksi Open Government Indonesia  (OGI) 
 

Penilaian Aksi Open Government Indonesia (OGI) Polri tahun 2015 masih 

melanjutkan aksi OGI Polri tahun 2014 yang dilaksanakan oleh Satker Itwasum 

Polri, Bareskrim Polri, Divpropam Polri dan Korlantas Polri meliputi 4 (empat) 

aksi mencapai nilai 100% (hijau) yaitu: 

a. tindak lanjut penanganan laporan/pengaduan masyarakat, dengan 

keberhasilan terpublikasinya mekanisme pengelolaan pengaduan 

masyarakat melalui PID Polri dan terpublikasinya data dan proses 

penyelesaian pengaduan masyarakat bulan Januari s.d. Desember 2015. 
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b. peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Polri, dengan 

keberhasilan uji coba peralatan sistem kartu tanda tilang atau Electronic 

Traffic Law Enforcement (ETLE) di Polda Matro Jaya dan implementasi 

informasi kehilangan kendaraan secara online; terimplementasinya 

pelayanan SIM perpanjangan secara online disertai informasi status 

identitas pemohon SIM di 34 Propinsi (37 Kota besar/47 Satpas); MoU 

Kakorlantas Polri dengan Dirjen Kependudukan dan catatan sipil 

Kemendagri tentang integritas e-KTP; terlaksananya sertifikasi Penguji 

SIM sebanyak 1.049 personel (5 gelombang); diterbitkanya peraturan 

Kakorlantas Polri tentang mekanisme perpanjangan SIM secara online; 

terimplementasinya pelayanan pembayaran khusus pajak tahunan STNK 

secara online di 4 propinsi (Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan 

Sumsel); MoU anatar Polri dengan Bank BRI tentang sistem pembayaran; 

Teridentifikasinya data kendaraan bermotor per-jenis kendaraan di 34 

Propinsi. 

c. pengawasan pelayanan publik di bidang pengaturan lalulintas melalui 

publikasi rekaman CCTV di layanan publik dalam website, dengan 

keberhasilan tergelarnya sistem pengawasan di bidang pengaturan arus 

lalu lintas melalui CCTV antara lain: informasi kecelakaan lalu lintas dan 

kejahatan jalan raya di 17 Polda (PMJ, Jateng, Jabar, Jatim, DIY, Bali, 

Sumsel, Riau, Jambi, Lampung, Kaltim, Sulsel, Kalbar, Kalsel, Sultra dan 

NTB), pencegahan fatalitas kecelakaan lantas, publikasi data kecelakaan 

secara online di 32 Polda dan sistem dapat diakses oleh Bapennas, 

Kemenhub, Kemen PU dan Kemenkes. 

 

 

7. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia  (RAN-HAM)  

 

Penilaian Aksi Nasional HAM Polri tahun 2015 yang dilaksanakan oleh 

Satker Bareskrim Polri, Baharkam Polri, Korlantas Polri dan Divkum Polri 

meliputi  6 (enam) aksi mencapai nilai 100% (hijau) yaitu: 
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a. Peningkatan perluasan  penyelesaian perkara tindak pidana di luar 

pengadilan dengan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan 

kasus pidana yang tidak serius (ringan) di tingkat penyidikan; 

b. Penyediaan pendamping dan pengampu (wali), dan ahli dalam proses 

hukum bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia; 

c. Pencegahan kekerasan dalam proses penegakan hukum ; 

d. Pengendalian dan pengamanan demonstrasi dan perkelahian massal 

(antar pelajar, mahasiswa, dan kelompok masyarakat) yang anarkis; 

e. Peningkatan jangkauan dan kualitas layanan pengaduan di UPPA; 

f. Identifikasi ketersediaan ruang penanganan anak di tingkat penyidikan.  

 

8. Quick Wins  Renstra Polri Tahun 2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sejak dilantiknya Ir. JOKO WIDODO sebagai Presiden Republik Indonesia 

ke-7 pada tanggal 20 Oktober 20014, Presiden menindaklanjuti janji-janji 

politiknya yang tertuang dalam Nawa Cita ke dalam kebijakan pemerintah 

Indonesia yang disusun dalam Rencana Pembangunan  Jangka Panjang 

Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dengan Visi : Terwujudnya Indonesia yang 

berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Kebijakan 

tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh jajaran pejabat Negara dalam Kabinet 

Indonesia Hebat (KIH).  
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Untuk mempercepat program Nawa Cita tersebut disusun program Quick 

Wins Nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMN Tahun 2015-

2019 dimana antar satu kementerian/lembaga dengan kementerian/lembaga 

lainnya saling keterkaitan. Sehingga keberhasilan pencapaian sasaran RPJMN 

bidang Quick Wins sangat ditentukan oleh pencapaian Quick Wins yang 

dilaksanakan masing-masing kementerian/lembaga.  

 

Polri sebagai bagian dari fungsi Pemerintah melaksanakan tugas bidang 

keamanan telah merumuskan 8 (delapan) program Quick Wins sebagaimana 

tertuang dalam Renstra Polri Tahun 2015-2019 yang disinergikan dengan visi 

dan misi Polri dalam mewujudkan Polri yang profesional melalui strategi Strive 

For Excellence. Sehingga diharapkan dengan implementasi program Quick Wins 

sebagai momentum positif yang tidak  lain  merupakan  suatu  langkah  inisiatif 

yang mudah dan cepat dicapai dan bermanfaat dapat meningkatkan 

kepercayaan kepada masyarakat maupun kepercayaan internal Polri, yaitu :  

 

Hasil yang dicapai sebagai berikut: 
 

a. Program “Penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan 

anti Pancasila”, bertujuan untuk meningkatkan rasa aman dan nyaman 

bagi seluruh warga negara 

dan semua orang yang 

secara sah berada      di 

dalam wilayah NKRI; 

dengan capaian 

terlaksanannya patroli 

dialogis, silaturahmi ke 

tokoh-tokoh masyarakat, 

sambang ke masyarakat pesisir, terlaksananya penyelidikan dan atau 

penyidikan kepada kelompok yang terindikasi radikal dan anti pancasila, 

terlaksananya penertiban dan atau penegakan hukum terhadap organisasi 

radikal dan anti pancasila, terlaksananya deteksi dini, penggalangan, 

pendataan dan latihan tim penindak kelompok radikal dan anti Pancasila. 
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Nilai rata-rata yang dicapai tingkat Polda cukup (50 - 75%) yaitu Polda 

Sulawesi Tenggara dan Gorontalo dan nilai baik (76 - 100%) yaitu 30 

Polda; 

 
 

b. Program “Perburuan dan penangkapan gembong terorisme Santoso dan 

jejaring terorisme”, bertujuan untuk menghilangkan potensi aksi 

pelanggaran hukum dan terorisme, dengan capaian Satker terkait dari 

dari Mabes Polri : 

Bareskrim mengirimkan 

Jukrah dan anev untuk 

membantu perburuan dan 

penangkapan gembong 

teroris Santoso dan  

kelompok/jaringannyanya 

serta DPO jaringan teroris, 

melakukan monitoring perkembangan situasi keamanan, BIK 

mengidentifikasi dan mempetakan kelompok Santoso dan jaringan teroris 

lainnya dan melaksanakan kegiatan penyelidikan perkembangan gerakan 

Santoso, Ssop: membentuk Posko Krisis Center, Densus 88 melakukan 

lidik, memetakan jaringan, melakukan penagkapan, melakukan 

penyidikan dan koordinasi dengan BNPT, Korbrimob: menyelenggarakan 

seleksi pembentukan Kompi Pelopor dan melaksanakan back-up Satwil, 

Ditbinmas melaksanakan kegiatan Binluh, Ditsabhara melaksanakan 

patroli dialogis, Div TI perbantuan Alkom dan radio, Divhumas melakukan 

publikasi melalui media cetak/elektronik dan Pusdokkes melakukan 

tindakan medis kepada anggota Polri dan pelaku. 

 Tingkat Polda; telah dilakukan penindakan terhadap kelompok Ibad Cs 

(target Jaringan terorisme di wilayah Surakarta khususnya terhadap 

kelompok yang menamakan kelompok pendukung Daulah Islamiyah ISIS 

dan juga merupakan sisa-sisa jaringan Farhan pelaku penembakan polisi 

di Surakarta 2012.  
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c. Program “Aksi Nasional pembersihan preman dan premanisme”, bertujuan 

untuk menjalankan penindakan atas pelanggaran hukum tanpa 

memandang besar kecilnya pelanggaran, dan tinggi rendahnya status 

pelaku maupun korban, dengan capaian terpetakannya jaringan 

premanisme, terbentuknya 

satgas anti preman, 

terlaksananya pelatihan 

satgas anti preman, 

terbentuknya tim khusus 

identifikasi pelaku 

premanisme, tersusunnya 

pendataan, dokumentasi 

preman jalanan dan 

berkurangnya jumlah 

preman di jalan. 

  

d. Program “Pembentukan dan Pengefektifan Satgas Ops Polri Kontra 

Radikal dan Deradikalisasi (Khusus ISIS)”, bertujuan untuk membentuk 

Satgasops Polri kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS), dengan 

capaian pendataan sebagaimana disampaikan Kapolri pada Refleksi Akhir 

Tahun Kinerja Polri  (29/12/2015) sebanyak 1.085 orang di Indonesia 

yang terindikasi pendukung ISIS, pendataan yang tidak mendukung ISIS: 

1.655 orang, pendataan orang 

yang bergabung dengan 

ISIS:124 orang; pendataan 

yang berencana ke Irak/Suriah: 

62 orang, pendataan anggota 

ISIS yang telah meninggal: 45 

orang, pendataan anggota ISIS 

yang kembali dari Irak/Suriah: 

39 orang; 
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e. Program “Pemberlakuan rekruitmen terbuka untuk jabatan di lingkungan 

Polri (Polres, Polda dan Mabes Polri)”, 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bertujuan untuk menyelenggarakan rekrutmen terbuka jabatan secara 

bertahap dari Mabes Polri hingga Polres dengan capaian harmonisasi 

penyusunan standart administrasi, penguatan assessment center, 

penyusunan ketentuan rekam jejak personel, penempatan lulusan 

Dikbang PTIK dan Sespimmen. 
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f. Program “Polisi sebagai penggerak revolusi Mental dan pelopor tertib 

sosial di ruang publik”, bertujuan untuk mewujudkan postur personel 

Polri, khususnya Polisi 

berseragam sebagai pelopor 

revolusi mental dan pelopor tertib 

sosial di ruang publik dengan 

capaian sosialisasi pedoman etika 

dan berperilaku, pembinaan dan 

penyuluhan potensi masyarakat,  

pelaksanaan patroli dialogis, 

sambang terhadap masyarakat 

perairan, pelatihan brimob, sosialisasi tertib berlalulintas dan 

pengawasan; 

 

  

g. Program “Pembentukan Tim internal anti korupsi (melibatkan unsur publik 

dan KPK)”, bertujuan membentuk tim untuk melakukan upaya 

pencegahan korupsi dilingkungan Polri baik ditingkat Mabes Polri maupun 

Polda, dengan capaian 

meningkatnya kepatuhan 

pembuatan LHKPN bagi 

pejabat yang wajib 

melapor (Mabes Polri 

sebanyak 119 dari 392 

orang/ 30.43% dan Polda 

sebanyak 6.169 dari 

18.979 orang/ 32,5%), 

Surat Edaran pola hidup sederhana bagi seluruh anggota Polri dan 

Benturan Kepentingan, draft Perkap gratifikasi, verifikasi kepemilikan 

barang mewah, kepemilikan usaha/bisnis anggota dan anev pelaksanaan  

Whistle Blower System. 
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g. Program “Crash program pelayanan masyarakat: pelayanan bersih dari  

percaloan”, bertujuan untuk membentuk pelayanan publik yang 

transparan dan akuntabel 

khususnya dibidang lalu lintas 

dan intelijen (perijinan), 

dengan capaian grand 

launching  SIM online di 45 

Satpas oleh Presiden RI 

tanggal 6 Desember 2015, 

yaitu Polda Aceh: Polresta 

Banda Aceh, Polda Sumut: 

Polrestabes Medan, Polda 

Sumbar: Polresta Padang, Polda Riau: Polresta Pekanbaru, Polda Kepri: 

Polresta Barelang, Polda Babel: Polresta Pangkal Pinang, Polda Sumsel: 

Polresta Palembang, Polda Lampung: Polresta Bandar Lampung, Polda 

bengkulu: Polresta Bengkulu, Polda Jambi: Polresta Jambi, Polda Metro 

Jaya: Satpas Daan Mogot, Polrestro Jakarta Timur, Polrestro Jakarta 

Utara, Polrestro Jakarta Barat, Polrestro Jakarta Selatan, Polrestro Jakarta 

Pusat, Polresta Depok,  Satpas Pasar Segar Polresta Depok, Polresta 

Bekasi, Polres Bekasi Kabupaten, Polresta Tangerang, Polres Tangerang 

Kabupaten, Polda Banten: Polres Serang, Polda Jabar: Polrestabes 

Bandung, Polda Jateng: Polrestabes Semarang, Polda DIY: Polres Sleman, 

Polda Jatim: Satpas Colombo Polrestabes Surabaya, Polda Bali: 

Polrestabes Denpasar, Polda NTB: Polresta Mataram, Polda NTT: Polres 

Kupang, Polda Kaltim: Polres Bulungan, Polda Kalsel: Polresta 

Banjarmasin, Polda Kalteng: Polres Palangkaraya, Polda Kalbar: Polresta 

Pontianak, Polda Sulsel: Polrestabes Makasar dan Polres Mamuju, Polda 

Sultra: Polresta Kendari, Polda Sulut: Polresta Manado, Polda Sulteng: 

Polresta Palu, Polda Maluku: Polres Ambon, Polda Papua: Polresta 

Jayapura, Polda Papua Barat: Polres Manokwari, Polda Gorontalo: Polresta 

Gorontalo, Polda Malut: Polres Ternate, dan Polda Kaltim: Polresta 

Samarinda. 
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BAB III  
P E N U T U P 

 

 

Demikian hasil kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi    

di lingkungan Polri yang telah dilaksanakan sebagaimana uraian diatas, kiranya 

dapat menjadi bahan masukan dalam menetapkan strategi dan arah kebijakan 

khususnya penyusunan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri 

Gelombang III Tahun 2015-2019 dan dapat mendukung program Pemerintah untuk 

mewujudkan organisasi Polri yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta 

memiliki pelayan publik yang berkualitas. Perjalanan jauh selalu dimulai dengan satu 

langkah awal dan penuh rintangan dimulai dari diri sendiri menuju Indonesia bebas 

dari korupsi. SALAM REFORMASI BIROKRASI.  
[ 

 

 

 

Paraf: 

Kabagsisinfolap : …….. 

 

Jakarta,     Desember 2015 

KEPALA BIRO REFORMASI BIROKRASI POLRI 
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