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I PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

a. Pembangunan Polri merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

keseluruhan proses pembangunan nasional yang diarahkan untuk 

mewujudkan cita–cita luhur bangsa Indonesia menuju masyarakat yang 

adil, makmur, sejahtera, mandiri dan bermartabat. Keberhasilan 

pembangunan nasional tidak dapat terwujud tanpa didukung kondisi 

Kamtibmas yang kondusif  yang dilakukan oleh Polri dengan membangun 

kapasitas dan kapabilitas dalam bidang tugasnya, profesional, bermoral 

dan modern serta transparan dan akuntabel. Setiap satker Polri yang 

didukung oleh instansi pemerintah terkait dan seluruh elemen masyarakat 

harus mampu menampilkan akuntabilitas kinerjanya dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, sehingga terjadi sinkronisasi antara 

perencanaan ideal yang dicanangkan dengan keluaran (output) dan 

manfaat yang dihasilkan (outcome). 

 

b. Untuk mewujudkan institusi Polri yang profesional, bermoral dan modern, 

diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik internal 

maupun eksternal agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif dan efisien 

serta akuntabel. Selain itu juga diperlukan instrument yang mampu 

mengukur kinerja setiap pelaksanaan tupoksi Polri sesuai dengan Undang-

undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap 

instansi pemerintah termasuk Polri sebagai unsur penyelenggara negara 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

 

Prananannya...... 



 
 

    
 

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang 

ditetapkan. 

 

2. Dasar 

a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

b. Keputusan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 

Kep/707/XI/2016 tanggal 13November2016 tentang Rencana Srategi Polri 

Tahun 2016-2019  

c. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 

Kep/359/VI/2014 tanggal 25 Juni 2014 tentang Rencana Kerja Polda 

Sulsel Tahun 2016 

d. Rencana Kerja Polrestabes Makassar T.A. 2018 

 

3. Maksud dan Tujuan  

a. Maksud 

Penyusunan Anev Anggaran Polrestabes Makassar adalah sebagai 

Pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan Polrestabes Makassar Tahun 

2018. 

 

b. Tujuan  

Tujuan Penyusunan Anev Anggaran Polrestabes Makassar adalah 

sebagai bahan Masukan Kepada pimpinan untuk menentukan kebijakan 

lebih lanjut 

 

4. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari evaluasi meliputi seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

Polrestabes Makassar dan Jajarannya sesuai dengan Program Kegiatan di 

dalam DIPA. 
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5. Tata Urut  

BaB I  PENDAHULUAN  

BAB II  PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN POLRESTABES 

MAKASSAR 

BABIII  HASIL YANG DICAPAI 

BABIV ANEV ANGGARAN 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

BAB VI PENUTUP  

II PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN POLRESTABES MAKASSAR 

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Polri. 

a. Melaksanakan penerangan masyarakat yaitu pers release di wilayah 

hukum polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar Rp 4.030.000 

b. Melaksanakan Kegiatan pelayanan Administrasi Keuangan ( pembayaran 

Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp 162.027.898.000 

kepada seluruh personil Polrestabes Makassar dan Polsek jajarannya; 

c. Melakasanakan kegiatan pembayaran telepon kantor polrestabes 

Makassar dengan anggaran sebesar Rp 45.996.000 

d. Melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 

polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar Rp 198.900.000 

e. Melaksanakan kegiatan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polsek 

jajaran polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar 416.160.000; 

f. Melaksanakan kegiatan pengadaan makanan/minuman penambah daya 

tahan tubuh dan uang makan PNS dengan anggaran sebesar Rp 

3.686.000 

g. Melaksanakan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dengan 

dukungan anggaran sebanyak Rp. 9.600.000 

h. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan humas dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 30.700.000 

i. Melaksanakan Kegiatan pembinaan dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 24.736.000 

j. Melaksanakan pengadaan obat obatan dipoliklinik dengan dukumgan 

anggaran sebesar Rp 44.302.000 

k.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

k.  Melaksanakan kegiatan penyusunan program, anggaran dan rencana 

kerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9.800.000 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri. 

a. Melaksanakan Kegiatan pemeliharaan gedung kantor polres Rp 

142.800.000 

b. Melaksanakan Kegiatan pemeliharaan gedung kantor polsekRp 

164.220.000 

c. Melakasanakan pemeliharaan kendaraan khusus Rp 112.000.000 

d. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan bermotor 4/6/10 polres Rp 

533.000.000 

e. Melaksanakan pemeliharaan kendaran bermotor roda 4/6/10 polsek Rp 

400.000.000 

f. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 polres Rp 

90.000.000 

g. Melakasanakan pemeliharaan kendaran bermotor roda 2 polsek Rp 

211.250.000 

h. Melaksanakan pemeliharaan peralatan fungsional polres Rp 13.138.000 

i. Melasanakan pembayaran biaya listrik sebesar Rp 2.127.840.000 

j. Melakasanakan pembayarab biaya air dan gas sebesar Rp 214.896.000 

k. Melaksanakan pengadan BMP ( bahan bakar minyak dan pelumas) 

sebesar Rp 2.720.492.000 

l. Melaksanakan kegiatan perbaikan peralatan kantor polres sebesar Rp 

40.275.000 

m. Melaksanakan kegiatan perbaikan peralatan kantor polsek sebesar Rp 

30.960.000 

n.  Melakasanakan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 polres 

sebesar Rp 324.000.000 

o. Melakasanakan pemeliharan kendaraan bermotor roda 2 polres sebesar 

136.500.000 

p. Melaksanakan pemeliharaan peralatan fungsional polres sebesar Rp 

15.000.000 

q. Melaksanakan pengadaan BMP bahan bakar minyak dann pelumas 

sebesar Rp 3.071.854.000 

r.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

r. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor polres sebesar Rp 

5.670.000 

s. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor polsek sebesar Rp 

13.700.000 

 

3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri 

a. Melaksanakan Kegiatan penegakan hukum anggota PNS/POLRI sebesar 

Rp 23.538.000 

b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengamanan kepolisisan 

sebesar Rp 38.374.000 

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan provost sebesar Rp 20.183.000 

d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan 

sebesar Rp 42.000.000 

e. Melaksanakan kegiatan quick wins sebesar Rp 15.000.000 

 

4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban. 

a. Melaksanakan kegiatan pembayaran Honor PNBP baik di Polrestabes 

Makassar dan Polsek jajarannya dengan dukungan anggaran sebesar Rp 

33.600.000 

b. Melaksanakan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 10.000.000 

c. Melaksanakan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 79.440.000 

d. Melaksanakan kegiatan dukungan operasional satker dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 20.400.000 

e. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.670.000 

f. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 52.920.000 

g. Melaksanakan kegiatan deteksi ataupun deteksi aksi polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 139.524.000 

h. Melaksanakan kegiatan deteksi ataupun deteksi aksi polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 126.840.000 

i.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

i. Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 

j. Melaksanakan kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 

k. Melaksanakan kegiatan pengamanan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 

l. Melaksanakan kegiatan penggalangan intelijen sasaran perorangan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

m. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

ekonomi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.055.000 

n. Melaksanakan kegiatan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 139.524.000 

o. Melaksanakan kegiatan deteksi/deteksi aksi polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 126.840.000 

p. Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 

q. Melaksanakan kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 

r. Melaksanakan kegiatan pengamanan  intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 

s. Melaksanakan kegiatan penggalangan intelijen sasaran perorangan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

t. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang social 

budaya dengan dukungan anggaran sebesar Rp 51.030.000 

u. Melaksanakn kegiatan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 304.416.000 

v. Melaksanakan kegiatan deteksi/ deteksi aksi polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 126.840.000 

w. Melaksanakan pembentukan jaringan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.560.000 

x. Melaksanakan pembinaan intelijen polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 18.816.000 

y. Melaksanakan pengamanan intelijen polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 19.026.000 

z.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

z. Melaksanakan penggalangan intelijen sasaran perorangan polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

aa. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

keamanan Negara dengan dukungan anggaran sebesar Rp 52.515.000 

bb.  Melaksanakan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana polres 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 56.000.000 

cc. Melaksanakan pendataan dan pengawasan orang asing polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 31.500.000 

dd. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 78.842.000 

ee. Melaksanakan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 304.416.000 

ff. Melaksanakan deteksi/deteksi aksi polsek dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 126.840.000 

gg. Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 

hh. Melaksanakan kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 

ii. Melaksanakan kegiatan pengamanan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 

jj. Melaksanakan penggalangan intelijen sasaran perorangan polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

 

5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 

a. Melaksanakan pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 312.962.000 

b. Melaksanakan pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 221.932.000 

c. Melaksanakan kegiatan operasional bhabinkamtibmas dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.748.950.000 

d. Melaksanakan kegiatan operasi binmas dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 154.512.000 

e. Melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 94.800.000 

f.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

f. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 172.241.000 

 

 

6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

a. Melaksanakan kegiatan dukopsnal polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 832.491.000 

b. Melaksanakan kegiatan dukopsnal polsek dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 711.232.000 

c. Melaksanakan kegiatan operasi mantap brata pemilu 2019 dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 1.188.240.000 

d. Melakukan penyusunan program, anggaran dan rencana kerja dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 72.460.000 

e. Melakukan penyusunan evaluasi LKIP dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 7.000.000 

f. Melaksanakan kegiatan rapat rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan 

kelompok kerja/konsultasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 

36.000.000 

g. Melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan 

keuangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 20.000.000 

h. Melakukan pembayaran ulp non organik/jaga fungsi polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 1.121.120.000 

i. Melakukan pembayaran ulp non organik/jaga fungsi polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 3.414.320.000 

j. Melaksanakan kegiatan sentra pelayanan kepolisian dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 23.714.000 

k. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 428.952.000 

l. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 307.440.000 

m. Melaksanakan kegiatan pengendalian massa dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 336.000.000 

n. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 182.960.000 

o.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

o. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 895.002.000 

p. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 845.460.000 

q. Melaksanakan kegiatan pengendalian massa dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 268.800.000 

r. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 342.000.000 

s. Melaksanakan dukungan bantuan pelayanan masyarakat dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 238.896.000 

t. Melakukan pembayaran PNBP dengan dukungan anggaran sebesar RP 

269.260.000 

u. Melakukan pembayaran biaya listrik dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 52.488.000 

v. Melakukan pembayaran biaya telepon dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 20.060.000 

w. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 12.000.000 

x. Melakukan penyelenggaraan operasi kepolisian dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 813.428.000 

y. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

lantas polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 644.952.000 

z. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

lantas polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 552.816.000 

aa. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan public dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 116.266.000 

bb. Melakukan penyelidikan dan penyidikan lantas di polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 488.403.000 

cc. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 24.585.000 

dd. Melaksanakan kegiatan operasi terpusat lilin dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 176.080.000 

ee. Melaksanakan kegiatan operasi terpusat ketupat dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 317.440.000 



 
 

    
 

 

 

7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 

a. Melaksanakan penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana dengan dukungan anggaran sebesar Rp 44.174.000 

b. Melaksanakan dukungan tindak pidana umum polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 311.692.000 

c. Melaksanakan dukungan tindak pidana umum polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.506.452.000 

d. Melaksanakan dukungan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan 

anak dengan dukungan anggaran sebesar Rp 59.648.000 

e. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 35.540.000 

f. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan visum dalam dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 2.500.000 

g. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan visum luar dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 5.000.000 

h. Melakukan dukungan tindak pidana umum polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.786.150.000 

i. Melakukan dukungan tindak pidana umum polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 762.600.000 

j. Melakukan pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan polres 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.207.632.000 

k. Melakukan pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan polsek 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.392.840.000 

l. Melaksanakan kegiatan tindak pidana narkoba dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp1.280.767.000 

m. Melaksanakan dukungan tindak pidana narkoba dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.123.855.000 

n. Melakukan kegiatan dukungan tindak pidana korupsi dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 184.859.000 

o. Melakukan kegiatan dukungan tindak pidana korupsi dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.202.931.000 

 



 
 

    
 

 

 

III HASIL YANG DICAPAI  

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Polri. 

a. Terlaksananya kegiatan masyarakat yaitu pers release di wilayah hukum 

polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar Rp 4.030.000 

b. Terlaksananya Kegiatan pelayanan Administrasi Keuangan ( pembayaran 

Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp 162.027.898.000 

kepada seluruh personil Polrestabes Makassar dan Polsek jajarannya; 

c. Terlaksananya pembayaran telepon kantor polrestabes Makassar dengan 

anggaran sebesar Rp 45.996.000 

d. Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polrestabes 

Makassar dengan anggaran sebesar Rp 198.900.000 

e. Terlaksananya kegiatan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 

polsek jajaran polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar 

416.160.000; 

f. Terlaksananya pengadaan makanan/minuman penambah daya tahan 

tubuh dan uang makan PNS dengan anggaran sebesar Rp 3.686.000 

g. Terlaksananya penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dengan 

dukungan anggaran sebanyak Rp. 9.600.000 

h. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan humas dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 30.700.000 

i. Terlaksananya Kegiatan pembinaan dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 24.736.000 

j. Terlaksananya pengadaan obat obatan dipoliklinik dengan dukumgan 

anggaran sebesar Rp 44.302.000 

k. Terlaksananya kegiatan penyusunan program, anggaran dan rencana 

kerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9.800.000 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri. 

a. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan gedung kantor polres Rp 

142.800.000 



 
 

    
 

b. Terlaksananya Kegiatan pemeliharaan gedung kantor polsekRp 

164.220.000 

c. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan khusus Rp 112.000.000 

d. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor 4/6/10 polres Rp 

533.000.000 

e. Terlaksananya pemeliharaan kendaran bermotor roda 4/6/10 polsek Rp 

400.000.000 

f. Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 polres Rp 

90.000.000 

g. Terlaksananya pemeliharaan kendaran bermotor roda 2 polsek Rp 

211.250.000 

h. Terlaksananya pemeliharaan peralatan fungsional polres Rp 13.138.000 

i. Terlaksananya pembayaran biaya listrik sebesar Rp 2.127.840.000 

j. Terlaksananya pembayaran biaya air dan gas sebesar Rp 214.896.000 

k. Terlaksananya pengadan BMP ( bahan bakar minyak dan pelumas) 

sebesar Rp 2.720.492.000 

l. Terlaksananya kegiatan perbaikan peralatan kantor polres sebesar Rp 

40.275.000 

m. Terlaksananya kegiatan perbaikan peralatan kantor polsek sebesar Rp 

30.960.000 

n.  Terlaksananya pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 polres 

sebesar Rp 324.000.000 

o. Terlaksananya pemeliharan kendaraan bermotor roda 2 polres sebesar 

136.500.000 

p. Terlaksananya pemeliharaan peralatan fungsional polres sebesar Rp 

15.000.000 

q. Terlaksananya pengadaan BMP bahan bakar minyak dann pelumas 

sebesar Rp 3.071.854.000 

r. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor polres sebesar Rp 

5.670.000 

s. Terlaksananya pemeliharaan peralatan kantor polsek sebesar Rp 

13.700.000 

3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri 

a.terlaksananya ...... 



 
 

    
 

a. Terlaksananya kegiatan penegakan hukum anggota PNS/POLRI sebesar 

Rp 23.538.000 

b. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pengamanan kepolisisan 

sebesar Rp 38.374.000 

c. Terlaksananya kegiatan pembinaan provost sebesar Rp 20.183.000 

d. Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan 

sebesar Rp 42.000.000 

e. Terlaksananya kegiatan quick wins sebesar Rp 15.000.000 

 

4.  Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban. 

a. Terlaksananya kegiatan pembayaran Honor PNBP baik di Polrestabes 

Makassar dan Polsek jajarannya dengan dukungan anggaran sebesar Rp 

33.600.000 

b. Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 10.000.000 

c. Terlaksananya pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 79.440.000 

d. Terlaksananya kegiatan dukungan operasional satker dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 20.400.000 

e. Terlaksananya kegiatan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.670.000 

f. Terlaksananya dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 52.920.000 

g. Terlaksananya kegiatan deteksi ataupun deteksi aksi polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 139.524.000 

h. Terlaksananya kegiatan deteksi ataupun deteksi aksi polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 126.840.000 

i. Terlaksananya kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 

j. Terlaksananya kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 

k. Terlaksananya kegiatan pengamanan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 



 
 

    
 

l. Terlaksananya kegiatan penggalangan intelijen sasaran perorangan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

m. Terlaksananya dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

ekonomi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.055.000 

n. Terlaksananya kegiatan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 139.524.000 

o. Terlaksananya kegiatan deteksi/deteksi aksi polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 126.840.000 

p. Terlaksananya kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 

q. Terlaksananya kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 

r. Terlaksananya kegiatan pengamanan  intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 

s. Terlaksananya kegiatan penggalangan intelijen sasaran perorangan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

t. Terlaksananya dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang social 

budaya dengan dukungan anggaran sebesar Rp 51.030.000 

u. Terlaksanya kegiatan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 304.416.000 

v. Terlaksananya kegiatan deteksi/ deteksi aksi polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 126.840.000 

w. Terlaksananya pembentukan jaringan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.560.000 

x. Terlaksananya pembinaan intelijen polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 18.816.000 

y. Terlaksananya pengamanan intelijen polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 19.026.000 

z. Terlaksananya penggalangan intelijen sasaran perorangan polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

aa. Terlaksananya dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

keamanan Negara dengan dukungan anggaran sebesar Rp 52.515.000 

bb.  Terlaksananya pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana polres 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 56.000.000 



 
 

    
 

cc. Terlaksananya pendataan dan pengawasan orang asing polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 31.500.000 

dd. Terlaksananya kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 78.842.000 

ee. Terlaksananya deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 304.416.000 

ff. Terlaksananya deteksi/deteksi aksi polsek dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 126.840.000 

gg. Terlaksananya kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 

hh. Terlaksananya kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 

ii. Terlaksananya kegiatan pengamanan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 

jj. Terlaksananya penggalangan intelijen sasaran perorangan polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 

 

5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 

a. Terlaksananya pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 312.962.000 

b. Terlaksananya pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polsek 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 221.932.000 

c. Terlaksananya kegiatan operasional bhabinkamtibmas dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.748.950.000 

d. Terlaksananya kegiatan operasi binmas dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 154.512.000 

e. Terlaksananya kegiatan focus group discussion (FGD) dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 94.800.000 

f. Terlaksananya kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 172.241.000 

 

6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

a. Terlaksananya kegiatan dukopsnal polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 832.491.000 



 
 

    
 

b. Terlaksananya kegiatan dukopsnal polsek dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 711.232.000 

c. Terlaksananya kegiatan operasi mantap brata pemilu 2019 dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 1.188.240.000 

d. Terlaksananya penyusunan program, anggaran dan rencana kerja dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 72.460.000 

e. Terlaksananya penyusunan evaluasi LKIP dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 7.000.000 

f. Terlaksananya kegiatan rapat rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan 

kelompok kerja/konsultasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 

36.000.000 

g. Terlaksananya kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan 

keuangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 20.000.000 

h. Terlaksananya pembayaran ulp non organik/jaga fungsi polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 1.121.120.000 

i. Terlaksananya pembayaran ulp non organik/jaga fungsi polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 3.414.320.000 

j. Terlaksananya kegiatan sentra pelayanan kepolisian dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 23.714.000 

k. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 428.952.000 

l. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 307.440.000 

m. Terlaksananya kegiatan pengendalian massa dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 336.000.000 

n. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 182.960.000 

o. Terlaksananya kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 895.002.000 

p. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 845.460.000 

q. Terlaksananya kegiatan pengendalian massa dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 268.800.000 



 
 

    
 

r. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 342.000.000 

s. Terlaksananya dukungan bantuan pelayanan masyarakat dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 238.896.000 

t. Terlaksananya pembayaran PNBP dengan dukungan anggaran sebesar 

RP 269.260.000 

u. Terlaksananya pembayaran biaya listrik dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 52.488.000 

v. Terlaksananya pembayaran biaya telepon dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 20.060.000 

w. Terlaksananya kegiatan pengawasan dan pembinaan dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 12.000.000 

x. Terlaksananya penyelenggaraan operasi kepolisian dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 813.428.000 

y. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

lantas polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 644.952.000 

z. Terlaksananya penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

lantas polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 552.816.000 

aa. Terlaksananya peningkatan kualitas pelayanan public dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 116.266.000 

bb. Terlaksananya penyelidikan dan penyidikan lantas di polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 488.403.000 

cc. Terlaksananya kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 24.585.000 

dd. Terlaksananya kegiatan operasi terpusat lilin dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 176.080.000 

ee. Terlaksananya kegiatan operasi terpusat ketupat dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 317.440.000 

 

 

7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 

a. Terlaksananya penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana dengan dukungan anggaran sebesar Rp 44.174.000 



 
 

    
 

b. Terlaksananya dukungan tindak pidana umum polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 311.692.000 

c. Terlaksananya  dukungan tindak pidana umum polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.506.452.000 

d. Terlaksananya dukungan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan 

anak dengan dukungan anggaran sebesar Rp 59.648.000 

e. Terlaksananya kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 35.540.000 

f. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan visum dalam dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 2.500.000 

g. Terlaksananya kegiatan pemeriksaan visum luar dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 5.000.000 

h. Terlaksananya dukungan tindak pidana umum polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.786.150.000 

i. Terlaksananya dukungan tindak pidana umum polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 762.600.000 

j. Terlaksananya pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.207.632.000 

k. Terlaksananya pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.392.840.000 

l. Terlaksananya kegiatan tindak pidana narkoba dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp1.280.767.000 

m. Terlaksananya dukungan tindak pidana narkoba dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.123.855.000 

n. Terlaksananya kegiatan dukungan tindak pidana korupsi dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 184.859.000 

o. Terlaksananya kegiatan dukungan tindak pidana korupsi dengan 

dukungan ang garan sebesar Rp 1.202.931.000 

 

IV ANEV ANGGARAN 

           ANEV  

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Polri. 



 
 

    
 

a. Melaksanakan penerangan masyarakat pers release di wilayah hukum 

polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar Rp 4.030.000 sudah 

terealisasi 100%  

b. Melaksanakan Kegiatan pelayanan Administrasi Keuangan ( pembayaran 

Gaji dan Tunjangan dengan anggaran sebesar Rp 162.027.898.000 

kepada seluruh personil Polrestabes Makassar dan Polsek jajarannya 

sudah terealisasi 91,32 % sisa Rp 14.066.944.434 sekitar 8,68% 

c. Melakasanakan kegiatan pembayaran telepon kantor polrestabes 

Makassar dengan anggaran sebesar Rp 45.996.000  sudah terealisasi 

34,94% sisa Rp 29.922.860 sekitar 65,06% 

d. Melaksanakan kegiatan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor 

polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar Rp 198.900.000 sudah 

terealisasi 100% 

e. Melaksanakan kegiatan Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polsek 

jajaran polrestabes Makassar dengan anggaran sebesar 416.160.000 

sudah terealisasi 100% 

f. Melaksanakan kegiatan pengadaan makanan/minuman penambah daya 

tahan tubuh dan uang makan PNS dengan anggaran sebesar Rp 

3.686.000 sudah terealisasi 100% 

g. Melaksanakan penyelenggaraan sistem akuntansi pemerintah dengan 

dukungan anggaran sebanyak Rp. 9.600.000 sudah terealisasi 100% 

h. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan humas dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 30.700.000 sudah terealisasi 100% 

i. Melaksanakan Kegiatan pembinaan dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 24.736.000 sudah terealisasi 100% 

j. Melaksanakan pengadaan obat obatan dipoliklinik dengan dukumgan 

anggaran sebesar Rp 44.302.000 sudah terealisasi 100% 

k. Melaksanakan kegiatan penyusunan program, anggaran dan rencana 

kerja dengan dukungan anggaran sebesar Rp 9.800.000 sudah terealisasi 

100% 

 

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri. 

a. Melaksanakan Kegiatan pemeliharaan gedung kantor polres Rp 

142.800.000 sudah terealisasi 100% 

b.melaksanakan ...... b.melaksanakan ...... 



 
 

    
 

b. Melaksanakan Kegiatan pemeliharaan gedung kantor polsekRp 

164.220.000 sudah terealisasi 100% 

c. Melakasanakan pemeliharaan kendaraan khusus Rp 112.000.000 sudah 

terealisasi 100% 

d. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan bermotor 4/6/10 polres Rp 

533.000.000 sudah terealisasi 100% 

e. Melaksanakan pemeliharaan kendaran bermotor roda 4/6/10 polsek Rp 

400.000.000 sudah terealisasi 100% 

f. Melaksanakan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 polres Rp 

90.000.000 sudah terealisasi 100% 

g. Melakasanakan pemeliharaan kendaran bermotor roda 2 polsek Rp 

211.250.000 sudah terealisasi 100% 

h. Melaksanakan pemeliharaan peralatan fungsional polres Rp 13.138.000 

sudah terealisasi 100% 

i. Melasanakan pembayaran biaya listrik sebesar Rp 2.127.840.000 sudah 

terealisasi 73,62% sisa Rp 561.247.757 sekitar 26,38% 

j. Melakasanakan pembayaran biaya air dan gas sebesar Rp 214.896.000 

sudah terealisasi 91,80% sisa Rp 17.631.180 sekitar 8,20% 

k. Melaksanakan pengadan BMP ( bahan bakar minyak dan pelumas) 

sebesar Rp 2.720.492.000 sudah terealisasi 100% 

l. Melaksanakan kegiatan perbaikan peralatan kantor polres sebesar Rp 

40.275.000 sudah terealisasi 100%  

m. Melaksanakan kegiatan perbaikan peralatan kantor polsek sebesar Rp 

30.960.000 sudah terealisasi 100% 

n.  Melakasanakan pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 polres 

sebesar Rp 324.000.000 sudah terealisasi 100% 

o. Melakasanakan pemeliharan kendaraan bermotor roda 2 polres sebesar 

136.500.000 sudah terealisasi 100% 

p. Melaksanakan pemeliharaan peralatan fungsional polres sebesar Rp 

15.000.000 sudah terealisasi 100% 

q. Melaksanakan pengadaan BMP bahan bakar minyak dann pelumas 

sebesar Rp 3.071.854.000 sudah terealisasi 100% 

r. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor polres sebesar Rp 

5.670.000 sudah terealisasi 100% 



 
 

    
 

s. Melaksanakan pemeliharaan peralatan kantor polsek sebesar Rp 

13.700.000 sudah terealisasi 100% 

 

3. Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri 

a. Melaksanakan Kegiatan penegakan hukum anggota PNS/POLRI sebesar 

Rp 23.538.000 sudah terealisasi 100% 

b. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pengamanan kepolisisan 

sebesar Rp 38.374.000 sudah terealisasi 100% 

c. Melaksanakan kegiatan pembinaan provost sebesar Rp 20.183.000 sudah 

terealisasi 100% 

d. Melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan 

sebesar Rp 42.000.000 sudah terealisasi 100% 

e. Melaksanakan kegiatan Quick Wins sebesar Rp 15.000.000 sudah 

terealisasi 100% 

 

4. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban 

a. Melaksanakan kegiatan pembayaran Honor PNBP baik di Polrestabes 

Makassar dan Polsek jajarannya dengan dukungan anggaran sebesar Rp 

33.600.000 sudah terealisasi 100% 

b. Melaksanakan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 10.000.000 sudah terealisasi 100% 

c. Melaksanakan pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 79.440.000 sudah terealisasi 100% 

d. Melaksanakan kegiatan dukungan operasional satker dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 20.400.000 sudah terealisasi 100% 

e. Melaksanakan kegiatan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.670.000 sudah 

terealisasi 100% 

f. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 52.920.000 sudah terealisasi 

100% 

g. Melaksanakan kegiatan deteksi ataupun deteksi aksi polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 139.524.000 sudah terealisasi 100% 



 
 

    
 

h. Melaksanakan kegiatan deteksi ataupun deteksi aksi polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 126.840.000 sudah terealisasi 100% 

i. Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 sudah terealisasi 100% 

j. Melaksanakan kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 sudah terealisasi 100% 

k. Melaksanakan kegiatan pengamanan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 susah terealisasi 100% 

l. Melaksanakan kegiatan penggalangan intelijen sasaran perorangan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 sudah 

terealisasi 100% 

m. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

ekonomi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 53.055.000 sudah 

terealisasi 100% 

n. Melaksanakan kegiatan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 139.524.000 sudah terealisasi 100% 

o. Melaksanakan kegiatan deteksi/deteksi aksi polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 126.840.000 sudah terealisasi 100% 

p. Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 sudah terealisasi 100% 

q. Melaksanakan kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 sudah terealisasi 100% 

r. Melaksanakan kegiatan pengamanan  intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 sudah terealisasi 100% 

s. Melaksanakan kegiatan penggalangan intelijen sasaran perorangan 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 sudah 

terealisasi 100% 

t. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang social 

budaya dengan dukungan anggaran sebesar Rp 51.030.000 sudah 

terealisasi 100% 

u. Melaksanakn kegiatan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 304.416.000 sudah terealisasi 100% 

v. Melaksanakan kegiatan deteksi/ deteksi aksi polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 126.840.000 sudah terealisasi 100% 



 
 

    
 

w. Melaksanakan pembentukan jaringan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.560.000 sudah terealisasi 100% 

x. Melaksanakan pembinaan intelijen polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 18.816.000 sudah terealisasi 100% 

y. Melaksanakan pengamanan intelijen polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 19.026.000 sudah terealisasi 100% 

z. Melaksanakan penggalangan intelijen sasaran perorangan polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 sudah terealisasi 100% 

aa. Melaksanakan dukungan strategi keamanan dan ketertiban bidang 

keamanan Negara dengan dukungan anggaran sebesar Rp 52.515.000 

sudah terealisasi 100% 

bb.  Melaksanakan pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana polres 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 56.000.000 sudah terealisasi 

100% 

cc. Melaksanakan pendataan dan pengawasan orang asing polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 31.500.000 sudah terealisasi 100% 

dd. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 78.842.000 sudah terealisasi 100% 

ee. Melaksanakan deteksi/deteksi aksi polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 304.416.000 sudah terealisasi 100% 

ff. Melaksanakan deteksi/deteksi aksi polsek dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 126.840.000 sudah terealisasi 100% 

gg. Melaksanakan kegiatan pembentukan jaringan intelijen polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 18.560.000 sudah terealisasi 100% 

hh. Melaksanakan kegiatan pembinaan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 18.816.000 sudah terealisasi 100% 

ii. Melaksanakan kegiatan pengamanan intelijen polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 19.026.000 sudah terealisasi 100% 

jj. Melaksanakan penggalangan intelijen sasaran perorangan polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 114.780.000 sudah terealisasi 100% 

 

5. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan 

a. Melaksanakan pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 312.962.000 sudah terealisasi 100% 



 
 

    
 

b. Melaksanakan pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 221.932.000 sudah terealisasi 100% 

c. Melaksanakan kegiatan operasional bhabinkamtibmas dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.748.950.000 sudah terealisasi 100% 

d. Melaksanakan kegiatan operasi binmas dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 154.512.000 sudah terealisasi 100% 

e. Melaksanakan kegiatan focus group discussion (FGD) dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 94.800.000 sudah terealisasi 100% 

f. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 172.241.000 sudah terealisasi 100% 

 

 

6. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 

a. Melaksanakan kegiatan dukopsnal polres dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 832.491.000 sudah terealisasi 100% 

b. Melaksanakan kegiatan dukopsnal polsek dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 711.232.000 sudah terealisasi 100% 

c. Melaksanakan kegiatan operasi mantap brata pemilu 2019 dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 1.188.240.000 sudah terealisasi 100% 

d. Melakukan penyusunan program, anggaran dan rencana kerja dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 72.460.000 sudah terealisasi 100% 

e. Melakukan penyusunan evaluasi LKIP dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 7.000.000 sudah terealisasi 100% 

f. Melaksanakan kegiatan rapat rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan 

kelompok kerja/konsultasi dengan dukungan anggaran sebesar Rp 

36.000.000 sudah terealisasi 100% 

g. Melaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan 

keuangan dengan dukungan anggaran sebesar Rp 20.000.000 sudah 

terealisasi 100% 

h. Melakukan pembayaran ulp non organik/jaga fungsi polres dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 1.121.120.000 sudah terealisasi 100% 

i. Melakukan pembayaran ulp non organik/jaga fungsi polsek dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 3.414.320.000 sudah terealisasi 100% 



 
 

    
 

j. Melaksanakan kegiatan sentra pelayanan kepolisian dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 23.714.000 sudah terealisasi 100% 

k. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 428.952.000 sudah 

terealisasi 100% 

l. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 307.440.000 sudah 

terealisasi 100% 

m. Melaksanakan kegiatan pengendalian massa dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 336.000.000 sudah terealisasi 100% 

n. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 182.960.000 sudah 

terealisasi 100% 

o. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 895.002.000 sudah terealisasi 100% 

p. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 845.460.000 sudah 

terealisasi 100% 

q. Melaksanakan kegiatan pengendalian massa dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 268.800.000 sudah terealisasi 100% 

r. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 342.000.000 sudah 

terealisasi 100% 

s. Melaksanakan dukungan bantuan pelayanan masyarakat dengan 

dukungan anggaran sebesar Rp 238.896.000 sudah terealisasi 85,25% 

sisa Rp 35.240.000 sekitar 14,75% 

t. Melakukan pembayaran PNBP dengan dukungan anggaran sebesar RP 

269.260.000 sudah terealisasi 100% 

u. Melakukan pembayaran biaya listrik dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 52.488.000 sudah terealisasi 91,28% sisa Rp 4.578.659 sekitar 8,72% 

v. Melakukan pembayaran biaya telepon dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 20.060.000 sudah terealisasi 34,53% sisa Rp 13.133.636 

sekitar 65,47% 



 
 

    
 

w. Melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 12.000.000 sudah terealisasi 100% 

x. Melakukan penyelenggaraan operasi kepolisian dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 813.428.000 sudah terealisasi 100% 

y. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

lantas polres dengan dukungan anggaran sebesar Rp 644.952.000 sudah 

terealisasi 100% 

z. Melaksanakan penyelenggaraan pengaturan, pengawalan, dan patroli 

lantas polsek dengan dukungan anggaran sebesar Rp 552.816.000 sudah 

terealisasi 100% 

aa. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan public dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 116.266.000 sudah terealisasi 100% 

bb. Melakukan penyelidikan dan penyidikan lantas di polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 488.403.000 sudah terealisasi 100% 

cc. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 24.585.000 sudah terealisasi 100% 

dd. Melaksanakan kegiatan operasi terpusat lilin dengan dukungan anggaran 

sebesar Rp 176.080.000 sudah terealisasi 100% 

ee. Melaksanakan kegiatan operasi terpusat ketupat dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 317.440.000 sudah terealisasi 100% 

 

7. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana 

a. Melaksanakan penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana dengan dukungan anggaran sebesar Rp 44.174.000 sudah 

terealisasi 100% 

b. Melaksanakan dukungan tindak pidana umum polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 311.692.000 sudah terealisasi 100% 

c. Melaksanakan dukungan tindak pidana umum polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.506.452.000 sudah terealisasi 100% 

d. Melaksanakan dukungan tindak pidana yang melibatkan perempuan dan 

anak dengan dukungan anggaran sebesar Rp 59.648.000 sudah 

terealisasi 100% 

e. Melaksanakan kegiatan quick wins dengan dukungan anggaran sebesar 

Rp 35.540.000 sudah terealisasi 100% 



 
 

    
 

f. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan visum dalam dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 2.500.000 sudah terealisasi 100% 

g. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan visum luar dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 5.000.000 sudah terealisasi 100% 

h. Melakukan dukungan tindak pidana umum polres dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.786.150.000 sudah terealisasi 100% 

i. Melakukan dukungan tindak pidana umum polsek dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 762.600.000 sudah terealisasi 100% 

j. Melakukan pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan polres 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.207.632.000 sudah terealisasi 

100% 

k. Melakukan pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan polsek 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp 1.392.840.000 sudah terealisasi 

100% 

l. Melaksanakan kegiatan tindak pidana narkoba dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp1.280.767.000 sudah terealisasi 100% 

m. Melaksanakan dukungan tindak pidana narkoba dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.123.855.000 sudah terealisasi 100% 

n. Melakukan kegiatan dukungan tindak pidana korupsi dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 184.859.000 sudah terealisasi 100% 

o. Melakukan kegiatan dukungan tindak pidana korupsi dengan dukungan 

anggaran sebesar Rp 1.202.931.000 sudah terealisasi 100% 

 

19  Permasalahan  

 Adapun permasalahan yang dihadapi Polrestabes Makassar antara Lain: 

a. Kota makassar yang berkedudukan sebagai ibu kota propinsi sulsel, 

merupakan sentral kegiatan masyarakat baik siang maupun malam hari 

dengan tingginya intensitas giat masyarakat tersebut maka akan 

berdampak terhadap terjadinya gangguan kamtibmas yang sangat 

kompleks, baik yang bersifat konvensional maupun yang bersifart modern 

serta berbagai kegiatan masyarakat yang cendrung bersifat anarkis pada 

saat melakukan unjuk rasa. 



 
 

    
 

b. Sarana dan prasarana pendukung yang dimiliki polresatbes makassar 

masih dirasakan sangat kurang bila dibandingkan dengan pelaksanaan  

kegiatan operasional yang dilakukan oleh polrestabes makassar. 

c. Profesionalisme personil polrestabes makassar sesuai tempat tugasnya 

masih dirasakan sangat kurang, mengingat masih banyak personel yang 

tidak memiliki kompetensi dibidang tugasnya. 

 

     V Kesimpulan dan saran 

20. Kesimpulan 

   Dalam mewujudkan institusi Polri yang profesional, bermoral dan 

modern, diperlukan keterpaduan langkah dan koordinasi yang optimal baik 

internal maupun eksternal agar pelaksanaan tupoksi berjalan efektif dan 

efisien serta akuntabel. Selain itu juga diperlukan instrument yang mampu 

mengukur kinerja setiap pelaksanaan tupoksi Polri sesuai dengan Undang-

undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

serta Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap 

instansi pemerintah termasuk Polri sebagai unsur penyelenggara negara 

untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta 

peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang 

dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang 

ditetapkan. 

Pada umumnya kegiatan pada Polrestabes Makassar sudah berjalan 

sebagai mana mestinya walaupun masih terdapat kendala dan hambatan 

yang menyebabkan kegiatan di Polrestabes Makassar belum Optimal. 

21. Saran 

a.  Perlunya penambahan dukungan anggaran terutama dalam giat 

penyidikan dan penyelesaian kasus serta giat unjuk rasa. 

b.  Perlunya  penambahan dukungan sarana dan prasarana pada 

Polrestabes Makassar terutama alsus,alcom,dan alat transportasi roda 

2/4/6/10. 

c.perlunya ...... 



 
 

    
 

c. Perlunya diadakan pendidikan khusus bagi personel sesuai bidang 

tugasnya masing-masing baik yang bersifat operasional maupun 

pembinaan. 

   

  VI Penutup 

 Demikian Anev Anggaran Polrestabes Makassar Tahun anggaran 2018 

disusun untuk di jadikan Pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2019, 

dan sebagai masukan bagi pimpinan untuk menentukan langka selanjutnya    

       

  Makassar, Januari 2018 
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