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PUSAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN POLRI
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA PUSAT PUSDOKKES POLRI

RENCANA KERJA
RUMKIT BHAYANGKARA PUSAT PUSDOKKES POLRI TA. 2022

I.

LATAR BELAKANG
1.

Kondisi Umum
Tahun

2022

merupakan

tahun

ketiga

dari

tahapan

pelaksanaan Rencana Strategis Rumkit Bhayangkara Pusat
Pusdokkes Polri 2020-2024 dan sebagai kelanjutan dari Rencana
Kerja Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri T.A 2021,
Rencana Kerja Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri T.A
2022 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Rumkit
Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri 2020-2024

yang merupakan

tahapan akhir dari Grand Strategi Polri dan merupakan momentum
untuk menentukan, menyiapkan, memantapkan, meningkatkan
dasar yang kuat dan arah yang jelas serta aksi yang nyata dalam
mewujudkan pelayanan prima di bidang kedokteran kepolisian dan
kesehatan kepolisian sebagai bagian dari upaya Polri untuk
semakin mewujudkan kepercayaan masyarakat yang sudah masuk
pada tahap Excellence.
Rumkit

Bhayangkara

Pusat

Pusdokkes

Polri

dalam

melaksanakan tugasnya dibidang kesehatan berupaya untuk selalu
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meningkatkan derajat kesehatan Pegawai Negeri pada Polri dan
keluarganya serta masyarakat umum melalui penyelenggaraan
pelayanan, pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan
standar pelayanan kesehatan.
Untuk tahun 2022, Sasaran Prioritas Rumkit Bhayangkara Pusat
Pusdokkes Polri mengacu pada Renstra Rumkit tahun 2020 – 2024
dan pencapaian tahun sebelumnya.
Secara umum pelaksanaan tugas pokok Rumkit Bhayangkara
Pusat Pusdokkes Polri untuk tahun depan akan berhadapan dengan
permasalahan terkait dengan pelayanan kesehatan dan kedokteran
kepolisian. Berikut tantangan tugas, antisipasi dan prediksi yang
akan dihadapi tahun 2022:
1.

Adanya Pandemi Corona-19 Virus pada bulan maret tahun
2020 diperkirakan masih memberikan dampak secara global
sampai tahun 2022, menyebabkan jumlah kunjungan pasien
belum meningkat secara normal, sehingga mempengaruhi
pendapatan dan berimbas terganggunya operasional Rumkit.

2.

tantangan tugas Kepolisian ke depan semakin kompleks
antara

lain

peningkatan

gangguan

keamanan

seperti

terorisme, radikalisme, hegemoni demokrasi street crime,
kejahatan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta
kelompok marginal;
3.

semakin seringnya terjadi bencana alam seperti gempa bumi,
tanah longsor, banjir serta puting beliung;

4.

penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sangat
memprihatinkan dan mengancam seluruh aspek kehidupan
berbangsa dan bernegara;

5.

meningkatnya jenis penyakit yang dilayani dari penyakit
infeksi menjadi penyakit katastropik;

6.

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta
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teknologi informasi yang sangat cepat;
7.

Keterlambatan pembayaran klaim BPJS Kesehatan;

8.

Ekspektasi pelayanan kesehatan di rumah sakit semakin
meningkat.

9.

Dengan

kemajuan

Teknologi,

permintaan

Telemedicine

meningkat.
Selanjutnya

kondisi

internal

dan

eksternal

Rumkit

Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri yang dipengaruhi oleh
perubahan
dianalisa

dan

perkembangan

dengan

pendekatan

lingkungan
SWOT

strategi

(Strength,

tersebut

Weakness,

Opportunities and Threads) yang digambarkan sebagai berikut:
1.

Pengaruh dari Lingkungan Internal
a.

kekuatan
1)

Aspek Pelayanan
a)

Telah dinyatakan lulus paripurna Akreditasi
SNARS Ed.1 oleh Komisi Akreditasi Rumah
Sakit

(KARS),

dengan

predikat

ini

pelayanan yang diberikan sudah terstandar
sehingga

meningkatkan

kepercayaan

masyarakat terhadap mutu pelayanan yang
diberikan;
b)

Sudah

menjadi

rumah

sakit

dengan

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
c)

Menjadi Rumah Sakit Pendidikan, hal ini
merupakan pengakuan dari Kementerian
Kesehatan bahwa fasilitas yang ada di
Rumkit sudah memenuhi standar untuk
dapat mendidik calon dokter dan calon
tenaga kesehatan lainnya yang sesuai
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dengan kompetensi yang dipersyaratkan;
d)

Tersedia pelayanan Kedokteran Kepolisian
(Dokpol),

yang

terdiri

dari

Pelayanan

Perempuan dan Anak Terpadu (PPAT),
Pelayanan forensik, Pelayanan Kesehatan
Tahanan,

Pelayanan

Pemeriksaan

Narkoba, Pelayanan Sentra Visum dan
Medikolegal, Toksikologi Kedokteran

&

Pelayanan DNA;
e)

Tersedia jenis pelayanan Spesialis / Sub
Spesialis;

2)

Aspek SDM
a)

Komitmen Pimpinan
Komitmen

yang

tinggi

dari

pimpinan,

memudahkan dukungan untuk terwujudnya
tujuan

organisasi,

pelayanan
kemampuan
pelayanan,

pengembangan

rumah

sakit,

peningkatan

SDM

dalam

memberikan

serta

pengendalian

kualitas

pelayanan secara terpadu dan terarah.
b)

Kuantitas SDM yang cukup memadai
jumlah

personel

Rumkit

Bhayangkara

Pusat Pusdokkes Polri per 31 Mei 2021
sebanyak 2.546 orang dengan perincian
sebagai berikut :
-

dokter subspesialis 12 orang

-

dokter spesialis 102 orang;

-

dokter gigi spesialis 12 orang;
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c)

-

dokter umum 71 orang;

-

dokter gigi 8 orang;

-

tenaga keperawatan 1.108 orang;

-

tenaga penunjang medis 115 orang;

-

tenaga kefarmasian 38 orang;

-

tenaga psikologi klinis 9 orang;

-

tenaga kebidanan 71 orang;

-

tenaga gizi 9 orang;

-

tenaga keterapian fisik 17 orang;

-

tenaga keteknisian medis 18 orang;

-

asisten tenaga kesehatan 162 orang

-

tenaga non kesehatan 794 orang.

Mempunyai disiplin yang tinggi sebagai
bagian

dari

institusi

yang

berlaku

di

organisasi Polri.
d)

Tingkat loyalitas yang cukup tinggi dari
seluruh

personel

rumah

sakit

yang

dibuktikan dalam memberikan pengabdisan
di rumah sakit.
3)

Aspek Keuangan
a)

Tarif

layanan

yang

terjangkau

dan

kompetitif dengan Rumah Sakit lain yang
ada di wilayah Jakarta Timur;
b)

Dengan penetapan rumah sakit Bhayangkara
Pusat Pusdokkes Polri sebagai PK-BLU,
pengelolaan
sehingga

keuangan

pendapatan

lebih
rumah

fleksibel,
sakit

bisa

dipergunakan secara langsung tanpa harus
setor ke kas Negara.
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4)

Aspek Sarana dan Prasarana
a)

Akses

langsung

dari

Tol

Jagorawi

memberikan kemudahan masyarakat untuk
menuju ke Rumkit Bhayangkara

Pusat

Pusdokkes Polri terutama akses ke Instalasi
Gawat Darurat. Saat ini juga sudah ada
akses keluar menuju jalan arteri Tol Cililitan ;
b)

Memiliki alkes canggih dalam pelayanan
Hemodialisa,

Endoskopi,

Katheterisasi

Jantung, Bedah Thorax, ESWL, Hyperbarik
serta USG 4 dimensi, MSCT, MRI 1.Tesla
dan CT Scan 160 Slice;
c)

Memiliki fasilitas layanan rawat jalan, rawat
inap dengan jumlah tempat tidur 1.045, IGD
dan ICU yang cukup representatif ( 2 0 8
T T ) sebagai Rumah Sakit Tingkat I;

d)

Memiliki

fasilitas

pelayanan

Kedokteran

Kepolisian yang lengkap melalui Pelayanan
Perempuan dan Anak Terpadu (PPAT),
Forensik,

Perawatan

Tahanan,

Narkoba,

Sentra Visum dan Toksikologi Kedokteran &
Pelayanan DNA

b.

kelemahan
1)

Aspek Pelayanan
a)

Pelayanan

Subspesialis

masih

terbatas

karena keterbatasan SDM sehingga belum
mencerminkan standar Rumkit Tingkat I.
b)

Kualitas pelayanan belum sesuai dengan
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yang diharapkan.
c)

Pemasaran

Rumah

Sakit

Bhayangkara

Pusat Pusdokkes Polri sebagai upaya untuk
mempromosikan

pelayanan

rumah

sakit

Pusat

Polri

belum berjalan secara optimal.
2)

Aspek SDM
a)

SDM

Rumkit

Bhayangkara

sebagian besar (73,56%) Pegawai Tidak
Tetap (PTT) berdasarkan data per 31 Mei
2021
b)

Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) belum
sesuai UMR;

c)

Kompetensi SDM pada tingkat pelaksana
masih belum sesuai dengan standar yang
ditetapkan;

d)
3)

Tingginya turn over SDM (PTT).

Aspek Keuangan
a)

Billing

System

belum

terlaksana

secara

sempurna.
b)

Kondisi keuangan Rumkit belum baik salah
satu

penyebabnya

adalah

lambatnya

pembayaran klaim BPJS Kesehatan
c)
4)

Pendapatan pasien umum masih rendah.

Aspek Sarana dan Prasarana
a)

Alat kesehatan yang ada belum sepenuhnya
sesuai dengan standar Rumah Sakit Tk. I;

b)

Biaya pengadaan alat kesehatan modern
cukup besar;
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c)

Biaya pemeliharaan sarpras memerlukan
biaya yang cukup besar.

d)

Sistem Manajemen Informasi Rumah Sakit
(SIMRS)

belum

seluruhnya

terintegrasi

mendukung sistem pelayanan rumah sakit.

2.

Lingkungan Eksternal
a.

Peluang (Opportunity) :
1)

Aspek Politik
a)

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan
Tertentu di Lingkungan Kepolisian RI.

b)

Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor 18 tahun 2018 tanggal 26 Maret 2018
tentang

Rumkit

Bhayangkara

Pusdokkes

Polri

menjadi

Rujukan

Pembantu

Pusat

Rumah
bagi

Sakit
Dokter

Kepresidenan.
c)

Nota Kesepahaman dengan Kemenkes RI
terkait beasiswa untuk dokter spesialis, hal
ini memberikan peluang Rumkit Bhayangkara
Pusat Pusdokkes Polri mendapat tenaga
dokter spesialis;

d)

Kerjasama dengan pihak ke tiga meliputi :
kerjasama pelayanan

kesehatan

dengan

BPJS Kesehatan, BPJS ketenagakerjaan,
Asuransi,

Dinas

kesehatan

Depok

dan

Bekasi dll;
e)

Dipercaya menjadi RS Pendidikan Utama
melalui

kerjasama

dengan

Universitas
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Pembangunan Nasional;
f)

Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri
telah

menjadi

Rumah

Sakit

Rujukan

Pembantu bagi Dokter Kepresidenan sesuai
Peraturan

Presiden

Republik

Indonesia

Nomor 18 tahun 2018 tanggal 26 Maret
2018;
g)

Sistem pelayanan JKN;

h)

Undang-Undang
institusi

Dikdok

pendidikan

memfasilitasi

berintegrasi

dengan

rumah sakit
2)

Aspek Ekonomi
a)

Kebijakan Polri cq Pusdokkes dalam belanja
modal sesuai skala prioritas;

b)

Fleksibilitas
diberikan
karena

pengelolaan
oleh

Rumkit

keuangan

Kementerian

yang

Keuangan

Bhayangkara

Pusat

Pusdokkes Polri telah menjadi rumah sakit
dengan Pengelolaan Keuangan (PK) BLU

3)

Aspek Sosial
Meningkatnya kepercayaan stakeholder Polri dan
masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.

4)

Aspek Teknologi
a)

Perjanjian Kerja Sama (PKS) Kerja Sama
Operasional (KSO) alat canggih;

b)

Bantuan alkes dan non alkes dari pihak
ketiga.
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b.

Ancaman (threats) :
1)

2)

Aspek Politik
a)

pola pembayaran INA CBG’s

b)

Adanya kebijakan pemerintah pasar bebas

Aspek Ekonomi
a)

nilai tukar rupiah cenderung menurun;

b)

pertumbuhan

ekonomi

relatif

tetap/

cenderung menurun;
c)

tarif INA CBG’s yang relatif lebih rendah
dari tarif rumah sakit.

3)

Aspek Sosial
a)

ekspektasi pelanggan terhadap pelayanan
kesehatan semakin meningkat.

b)

kesadaran hukum dan tuntutan masyarakat
terhadap pelayanan pasien yang semakin
tinggi.

4)

c.

Aspek Teknologi
a)

meningkatnya teknologi kesehatan.

b)

meningkatnya teknologi informasi.

Pesaing
1)

rumah sakit kompetitor

2)

kesejahteraan

yang

diterapkan

swasta lebih menjanjikan.
2.

Identifikasi Masalah

rumah

sakit

11
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Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam
pencapaian kinerja Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri
antara lain :
a.

terkendalanya pengembangan kekuatan personel Rumkit
Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri baik medis maupun non
medis yang bersumber dari pengadaan Polri dalam memenuhi
tuntutan pelayanan sebagai Rumkit Sakit Tk. I;

b.

upaya-upaya perbaikan mutu pelayanan kesehatan dan
komitmen melayani sepenuh hati menuju pelayanan prima
belum optimal;

c.

Sistem Informasi Managemen Rumah Sakit (SIMRS) belum
terintegrasi sepenuhnya;

d.

Pesatnya

kemajuan

teknologi

peralatan

kesehatan

dan

peralatan pendukung lainnya yang harganya cukup mahal,
sehingga memerlukan biaya yang cukup tinggi;
e.

modernisasi alat kesehatan yang belum optimal;

f.

biaya pemeliharaan gedung yang luas memerlukan dana yang
sangat tinggi.

g.

menurunnya jumlah kunjungan pasien akibat Pandemi Corona
virus menyebabkan turunnya pendapatan BLU dan berimbas
terganggunya operasional Rumkit.

h.

Tuntutan pelayanan Telemedicine meningkat.

II. TUJUAN DAN SASARAN
1.

Visi dan Misi
a.

Visi dan Misi Polri
1)

Visi
Terwujudnya Indonesia yang aman dan tertib.
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2)

Misi
Melindungi, Melayani dan Mengayomi masyarakat.

b.

Visi dan Misi Pusdokkes Polri
1)

Visi
Terwujudnya pelayanan kedokteran Kepolisian dan
kesehatan Kepolisian yang prima.

2)

Misi
menyelenggarakan
pelaksanaan

kedokteran

Kepolisian

untuk

tugas pokok dan fungsi Polri serta

pelayanan kesehatan kepolisian secara profesional,
modern dan akuntabel;
c.

Visi dan Misi Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes
Polri
1)

Visi
Menjadi

Rumah

Sakit

unggulan

dalam

bidang

pelayanan Kesehatan dan Kedokteran Kepolisian
tingkat Nasional.
2)

Misi
Menyelenggarakan

pelayanan

kesehatan

dan

kedokteran kepolisian yang prima, paripurna, bermutu
dan berorientasi pada keselamatan pasien

2.

Tujuan
a.

Tujuan Polri

13

1)
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menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban
masyarakat di seluruh wilayan Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2)

menegakkan hukum secara berkeadilan ;

3)

modernisasi pelayanan Polri:

4)

mewujudkan Polri yang profesional.

5)

menerapkan manajemen Polri yang terintegrasi dan
terpercaya.

b.

Tujuan Pusdokkes Polri
1)

Mewujudkan Dokkes Polri yang profesional;

2)

Modernisasi Pelayanan Kedokteran Kepolisian dan
Kesehatan Kepolisian;

3)

Menerapkan

manajemen

Dokkes

polri

yang

Terintegrasi dan Terpercaya.

c.

Tujuan Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes Polri
1)

Terwujudnya pelayanan Kesehatan dan kedokteran
Kepolisian yang unggul;

2)

Terwujudnya SDM yang Profesional dan berdaya
saing;

3)

Modernisasi pelayanan rumkit;

4)

Terwujudnya rumkit yang efektif, efesien, transparan
dan akuntabel.

3.

Sasaran Prioritas
a.

Sasaran Prioritas Polri Tahun 2022
Sasaran Prioritas Polri tahun 2022 yang terdapat pada surat
edaran tentang Pedoman Perencanaan Kapolri tahun 2022
adalah sebagai berikut:

14
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Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menciptakan Rasa
Aman di tengah Masyarakat;

2)

Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri;

3)

Penegakan Hukum yang Transparan dalam rangka
Meningkatkan Kepercayaan Publik;

4)

Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM
Polri;

5)

Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang
Modern;

6)

Penguatan

Pengawasan

yang

Efektif

guna

Menguatkan Integritas dan Tatakelola Organisasi yang
Baik.

b.

Sasaran Prioritas Pusdokkes Polri Tahun 2022
1)

Pembinaan Kedokteran Kepolisian dan kesehatan
Kepolisian guna mendukung pemeliharaan kamtibmas
yang Humanis dan bermartabat;

2)

Penyelenggaraan fungsi Dokkes guna mendukung
pelayanan publik Polri yang prima berbasis TIK ;

3)

Pelayanan Kedokteran Kepolisian guna mendukung
penegakkan hukum yang berkeadilan dan terpercaya;

4)

Meningkatkan

profesionalisme

dan

kesejahteraan

SDM Dokkes Polri;
5)

Terpenuhinya

kebutuhan

Sarana

prasarana

alat

kesehatan dan almatsus Dokkes Polri pada tingkat
Mabes dan kewilayahan secara bertahap;
6)

Pengawasn dan pengendalian yang efektif di jajaran
Dokkes Polri ;
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c.

Sasaran

Prioritas

Rumkit

Bhayangkara

Pusat

Pusdokkes Polri Tahun 2022
1)

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berbasis
mutu dan keselamatan pasien;

2)

Meningkatkan pelayanan kedokteran kepolisian untuk
menunjang tugas operasional Polri;

3)

Meningkatkan
penunjang

pelayanan

umum

penunjang

untuk

medik

mendukung

dan

layanan

kesehatan;
4)

Modernisasi dan pemeliharaan sarana prasarana
yang efektif dan efisien secara berkelanjutan.

5)

Meningkatkan jumlah SDM sesuai renbut serta
meningkatkan SDM yang profesional, unggul dan
kompetitif;

6)

Meningkatkan Sistem Informasi Managemen Rumah
Sakit yang belum terintegrasi;

7)

Pengelolaan

anggaran

secara

transparan

dan

akuntabel;
8)

Meningkatkan pengawasan internal yang efektif.

III. Arah Kebijakan dan Strategi
1.

Arah kebijakan dan strategi Polri Tahun 2022
Untuk mewujudkan pencapaian sasaran prioritas Polri tahun 2022,
maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:
a.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Harkamtibmas yang Kondusif guna Menciptakan
Rasa Aman di tengah Masyarakat”, yaitu:
1)

penguatan peran Polri dalam menjaga Keamanan
Nasional

melalui Peningkatan Kemampuan Deteksi
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Aksi. untuk

mewujudkan

arah kebijakan

tersebut,

maka strategi yang akan dilakukan:
a)

memetakan potensi terorisme, aksi radikal, konflik
sosial, tahapan Pemilu 2024 di tahun 2022 dan
gangguan Kamtibmas lainnya; (giat3112,

3114,

3115, 3116, 3117, 3150/prog4/SP1/SS1/IKU1/ PPK/
prog5, 10, giat16, 33, 34, ren aksi 60, 61, 62, 63, 64,
65, 130, 131);
b)

melakukan Lidikpamgal dengan fokus pada potensi
terorisme, aksi radikal, konflik sosial dan gangguan
Kamtibmas lainnya; (giat 3112, 3114, 3115, 3116,
3117, 3150/ prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/ PPK/prog 5, 10,
giat 16, 33, 34, ren aksi 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
130,131);

c)

mengembangkan manajemen operasi Baintelkam
Polri;

(giat

3112,

3114,

3115,

3116,

3117,

3150/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/ PPK/prog 5, 10, giat 16,
33, 34, renaksi 60, 61, 62, 63, 64, 65, 130, 131);
d)

melaksanakan penelitian dan survei dalam rangka
mendukung Indeks Kamtibmas di lingkungan Polri.
(giat 5067/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 4, giat 11,
renaksi 41, 42, 43);

2)

meningkatkan
potensi

pencegahan

yang

proaktif

terhadap

kejahatan dan gangguan Kamtibmas serta

terorisme; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a) melanjutkan penguatan program Polmas dengan
penggelaran

satu

Bhabinkamtibmas

satu

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

17

desa/kelurahan; (giat 5076/prog 4/SP 1/SS1/IKU1/PPK
prog 5, giat 12, 14, renaksi 51, 55);
b)

meningkatkan pembinaan dan penyuluhan serta
sambang kepada kelompok kontra radikal dan
deradikalisasi; (giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU
1/PPKprog 5, giat 16, renaksi 65);

c)

penggalangan

terhadap

individu,

kelompok

maupun media sosial serta kerja sama dengan
instansi terkait serta pemanfaatan mantan-mantan
teroris yang sudah Pancasilais untuk membantu
menyadarkan masyarakat yang memiliki paham
radikal; (giat 076/prog/SP/SS1/IKU1/PPK prog 5,
giat 12, 15, renaksi 46, 47, 56, 57, 59);
d)

menguatkan

deteksi

aksi

melalui

pemetaan

jaringan terorisme secara berkesinambungan dan
mengantisipasi

konflik

sektarianisme

yang

berpotensi memunculkan radikalisme dan terorisme;
(giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat
16, renaksi 60, 61);
e)

patroli konten dan kontra narasi pada kanal-kanal
media online dan media sosial yang sehat menjadi
saluran penyebaran propaganda kekompok teroris;
(giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat
16, renaksi 63);

f)

meningkatkan pelibatan peran civil society dan
tokoh agama garis keras yang telah mengikuti
program moderasi beragama dalam penanganan
kasus terorisme; (giat 3143/prog 5/SP1 /SS 1/IKU
1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 64);
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g)

melaksanakan kerja sama dan identifikasi terhadap
individu atau kelompok serta melakukan sosialisasi
terhadap

mantan

narapidana

terorisme

dan

keluarganya; (giat 3143/prog 5/SP 1/SS 1/IKU
1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 65);
h)

menetralisir dan menekan isu berita negatif yang
dapat

mengganggu

stabilitas

Kamtibmas

serta

membentuk jaringan media informasi; (giat 3149,
3070/prog 1/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 13, giat 43,
renaksi 151, 152, 155, 156, 159, 160, 161);
i)

melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan hukum
kepada masyarakat terkait pencegahan kejahatan;
(giat 3155/prog 1/SP 1/SS 1/IKU1/PPK prog 5, giat
12, 13, 16, renaksi 44,
46, 47, 52, 53, 60, 61, 65, 66);

j)

meningkatkan kegiatan Patroli wilayah rawan
kriminalitas; (giat 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, giat 12, renaksi 46);

k)

meningkatkan

pelacakan

dan

penangkalan

di

tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah
perbatasan;
(giat 5081/ prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5,
giat12, renaksi 48);
l)

meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di
tempat Obvit/ Obvitnas dan tempat pariwisata; (giat
3131/prog 4/SP 1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12,
renaksi 50);

3)

meningkatkan peran aktif masyarakat dalam memelihara
keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

dengan
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mengedepankan “pemolisian prediktif” serta dukungan
Polri dalam penanganan Covid-19; untuk mewujudkan
arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a)

peningkatan

pemberdayaan

pengemban

kewenangan kepolisian terbatas kepada BUJP dan
Satpam; (Giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
b)

peningkatan

pemberdayaan

pengemban

kewenangan kepolisian terbatas kepada Satpam
dan Polsus; (giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, giat 21, renaksi 79, 80);
c)

pembinaan eksistensi FKPM/Pokdar Kamtibmas
dan

asistensi penguatan KBPPP; (giat 5076/prog

4/SP1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 46,
47);
d)

melaksanakan sosialisasi Budaya Tertib Lalu Lintas;
(giat 3133, 4343/prog 4,5/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, 6, giat 12, 23, renaksi 49, 91);

4)

penanganan konflik secara humanis;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

pemberian

penyuluhan

kontra

radikal

kepada

Ormas/Komunitas guna turut berpartisipasi meredam
gejolak sosial yang terjadi di masyarakat yang dapat
menimbulkan konflik sosial; (giat 5076/prog 4/SP
1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 16, renaksi 60, 64, 65, 68);
b)

mengoptimalkan

peran

para

Bhabinkamtibmas

dalam deteksi awal penanganan konflik sosial
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secara humanis; (giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU
1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55, 67);
5)

meningkatkan rasa aman di tengah masyarakat saat
jam rawan serta berperan aktif masyarakat dalam
mewujudkan

Kamseltibcarlantas; untuk mewujudkan

arah kebijakan tersebut, maka strategi yang akan
dilakukan:
a.

melaksanakan pengaturan, pengawalan dan patroli
Lantas;(giat 3133/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog
5, giat 12, renaksi 49);

b.

meningkatkan

kegiatan

patroli

wilayah

rawan

kriminalitas saat jam rawan serta berperan aktif
mengajak

masyarakat

dalam

mewujudkan

Kamtibmas; (giat 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, 8, giat 12, 27, 28, renaksi 49, 107, 112);
c.

meningkatkan kegiatan patroli dan pengamanan di
tempat Obvit/Obvitnas dan tempat pariwisata saat
jam rawan dalam rangka mendukung PEN serta
peran

aktif

masyarakat

dalam

mewujudkan

Kamseltibcarlantas; (giat 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU
1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, renaksi 49, 50, 107);
6)

meningkatkan peran aktif

Polri di wilayah rawan

gempa dan bencana untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

personel Brimob Polri yang mampu digerakkan
dalam

menghadapi

membangun

ketanggapsegeraan

sinergisitas

stakeholders dalam

kemitraan

penanggulangan

serta
dengan

bencana

keselamatan dan reintegrasi di wilayah rawan serta
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wabah; (giat 5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU1/PPKprog 5,
giat 19, 20, renaksi 74, 78);
b)

menyelenggarakan pelayanan bantuan kegiatan
penanganan SAR terbatas oleh personel Sabhara,
Brimob dan bantuan satwa; (giat 3130,
4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5,

5081/prog

giat 19,

20,

renaksi 74, 78);
c)

memetakan masyarakat desa/wilayah rawan gempa
dan

bencana

oleh

Bhabinkamtibmas

memudahkan identifikasi

guna

masyarakat saat dan

pasca bencana; (giat 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU
1/PPK prog 9, giat 30, renaksi 123);
d)

bersama

instansi

terkait

bekerja

sama

dalam

penanganan pelayanan kesehatan pada daerah
rawan pandemi, gempa dan bencana; (giat 3072,
5076/prog 1, 4/SP 1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 32,
renaksi 31);
7)

terlaksananya pengamanan event nasional/internasional
tahun 2022; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

penanggulangan
ketertiban

gangguan

masyarakat

yang

keamanan

dan

berkadar

dan

berintensitas tinggi sesuai dengan tindakan kepolisian
yang berlaku serta mengoptimalkan kekuatan Brimob
Polri yang mampu digerakkan secara cepat dalam
menghadapi gangguan keamanan dan ketertiban
masyarakat

saat

event

nasional/

internasional

berlangsung; (giat 5079, 5080, 5087/prog 4/SP
1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 18, renaksi 73);
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b)

melaksanakan pengamanan Global Platform for
Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali; (giat
5079, 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat
18, renaksi 73);

c)

melaksanakan
pengamanan

operasi

kepolisian

masyarakat

dan

kegiatan

pada

event

nasional/internasional tahun 2022; (giat 5079, 3130,
3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5,

giat18,

renaksi 70, 71, 73, 126);
d)

melaksanakan

kegiatan

pengamanan

tahapan

pemilu 2024 ditahun 2022; (giat 3130, 3131/prog
4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 8, giat 12, 27, 28,
renaksi 49, 70, 107, 112);
8)

penggelaran operasional kewilayahan personel Polri
dalam rangka pengamanan pembangunan ibu kota
negara, pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan
menjalin sinergisitas polisional serta gangguan kelompok
kriminal bersenjata; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

mengoordinasikan kesiapan personel Polri untuk
mampu digerakkan secara cepat dalam rangka
pengamanan ibu kota negara baru; (giat 5079,
5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 9, giat 30,
renaksi 116);

b)

melaksanakan dan mengoordinasikan kontinjensi
dengan menggelar pasukan terhadap wilayah-wilayah
yang rawan konflik, bencana dan ancaman terorisme;
(giat

5079,

5080,

5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU

1/PPK prog 10, giat 17, renaksi 66, 128, 132);
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c)

melaksanakan sistem rayonisasi dalam rangka
penanganan tahap awal penanggulangan gangguan
keamanan

dan

ketertiban

masyarakat

yang

berkadar dan berintensitas tinggi; (giat 5087/prog
4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPKprog 5, giat 17, renaksi 69);
d)

membangun
kewilayahan

sinergisitas
dan

para

dengan

pemangku

satuan

kepentingan

(stakeholder) yang aktif guna mewujudkan situasi
keamanan dalam negeri yang kondusif; (giat 5076,
5087/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19,
20, renaksi 74, 78);
e)

melaksanakan kegiatan pengamanan masyarakat;
(giat 3130/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 19,
20, renaksi74, 78, 101, 103);

f)

tergelarnya personel di kawasan Obvitnas dan objek
tertentu; (giat 3131/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5,

8, giat 12, 27, renaksi 50, 107, 114, 119,

121, 122, 124, 125);
g)

melaksanakan kegiatan pelayanan pelacakan dan
penangkalan;(giat 5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, giat 12, 30, renaksi 50, 120);

h)

memperkuat Binmas Noken dengan melibatkan
peran

Bhabinkamtibmas;

(giat

5076/prog

4/SP

1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 14, renaksi 54, 55);
9)

peningkatan kerja sama dalam/luar negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan

kerja

sama

antara

Polri

dan

Kementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkan
sinergi polisional; (giat 3120/prog 4/SP 1/SS 1/IKU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

24

1/PPK prog 5, giat 20, renaksi 78, 104,105, 110,
111, 147, 148, 158);
b)

peningkatan
terkait

kerja

sama

Kementerian/Lembaga

guna mendukung kerja sama kepolisian

internasional, organisasi internasional dan kerja
sama bilateral dan multilateral dalam pemeliharaan
keamanan dan ketertiban dunia untuk meningkatkan
citra Polri/Indonesia di mata internasional; (giat
3122/prog 4/SP 1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 22,
renaksi 82, 83);
c)

meningkatkan

kerja

sama

keamanan

dan

ketertiban internasional di wilayah perbatasan; (giat
3122/prog 4/SP 1/SS1/IKU1/PPKprog 5, giat 22,
renaksi 8, 134);
d)

meningkatkan kerja sama dengan BNPT dalam
menjalankan program kontra radikalisme, kontra
ideologi,

kontra

propaganda

dan

moderasi

beragama; (giat 3120, 5076/prog 4/SP 1/SS 1/IKU
1/PPK prog 5, giat 16, Renaksi 62);
10) penggelaran patroli kapal dan pesawat udara Polri di
wilayah perbatasan guna mendukung terlaksananya
pengamanan laut; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

patroli kapal Polri di seluruh wilayah perairan dan
sepanjang

garis

pantai

untuk

melaksanakan

pengamanan perairan dan penegakan hukum; (giat
3134, 4342/prog 4/SP 1/SS1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12,
renaksi 48);
b)

patroli dari udara dengan mobilisasi pesawat
udara Polri dalam rangka pemantauan wilayah
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perairan; (giat 3135/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK
prog 5, giat 12, renaksi 46);
11) penguatan Polri di bidang keamanan perbatasan dan pulau
berpenghuni;

untuk

mewujudkan

arah

kebijakan

tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

membangun kemampuan operasional Brimob Polri
dalam penanggulangan gangguan keamanan dan
ketertiban

masyarakat

yang

berintensitas tinggi di wilayah

berkadar

dan

perbatasan

dan

pulau berpenghuni serta meningkatkan kegiatan
patroli (pre-emtif, preventif dan penegakan hukum)
terhadap keluar masuknya orang dan barang di
wilayah PLBN, baik darat maupun laut; (giat 3130,
5087, 3134/prog 4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 10,
giat 12, 10, renaksi 48, 50, 133);
b)

meningkatkan
kriminalitas,

kegiatan

patroli

Obvit/ Obvitnas

wilayah
dalam

rawan
rangka

penguatan Polri di bidang keamanan perbatasan
dan pulau berpenghuni; (giat 3130, 3131, 3135/prog
4/SP 1/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, giat 12, renaksi 48,
50);
c)

meningkatkan

pelacakan

dan

penangkalan

di

tempat keramaian, rawan kejahatan dan daerah
perbatasan dalam rangka penguatan Polri di bidang
keamanan perbatasan dan pulau berpenghuni; (giat
5081/prog 4/SP 1/SS 1/IKU1/PPK prog 5, giat 12,
renaksi 46);

b.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Mengoptimalkan Kualitas Pelayanan Publik Polri”, yaitu:
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1)

modernisasi fasilitas sarana dan prasarana sentra
pelayanan publik yang berbasis TIK serta terintegrasi;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

peningkatan pelayanan Online yang terintegrasi
serta pelayanan keliling di bidang lalu lintas yang
lebih

menjangkau

masyarakat

dan

pelayanan

identifikasi sebagai alat kontrol dan data forensik
kepolisian; (giat 3133, 3084/prog 4, prog 2/SP 2/SS
2/IKU 2/PPK prog 4, 11, giat 9,10,37,40, renaksi
33,37,8,135,141,142,144);
b)

meningkatkan

pengembangan

registrasi

dan

identifikasi dengan memberikan jaminan legitimasi
atas

kemampuan

pengemudi

dan

kendaraan

bermotor; (giat 3133, 3084/prog 4,prog 2/SP 2/SS
1/IKU 1/PPK prog 4, 11, giat 9,10, 37, 40, renaksi
33, 37, 38, 135, 141, 142, 144);
c)

melanjutkan inovasi layanan yang efisien dan
terintegrasi; (giat 3133/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK
prog 11, giat 37, 38, renaksi 135,136, 137, 139, 143);

2)

peningkatan profesionalisme Polri dalam pelayanan dan
sikap petugas serta meniadakan pungutan liar pada
pelayanan

publik; untuk mewujudkan arah kebijakan

tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan optimalisasi dan inovasi sistem pelayanan
SKCK online; (giat 3100/prog 5/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK
prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);

b)

melakukan

penilaian

kepuasan

layanan

kedokteran

dan kesehatan Polri pada Dokkes
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jajaran; (giat 3072/prog 1/SP 2/SS 5/IKP 12/PPK
prog 3, giat 8, renaksi 31);
c)

mengoptimalkan operator (out sourching) untuk
helpdesk support aplikasi Binmas Online System
(BOS); (giat 5076/prog 4/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog
5, giat 14, renaksi 54, 55);

d)

meningkatkan

optimalisasi

sistem

dan

inovasi

pelayanan intelkam Polri melalui layanan drivethru
perpanjangan SKCK dan layanan SKCK delivery di
34 Polda dan jajaran Polres; (giat 3084/prog 2/SP
2/SS 4/IKP 4/PPK prog 11, giat 40, renaksi 141, 144);
3)

keterpaduan pengelolaan ruang SPKT dan melanjutkan
tata ruang RPK yang humanis serta berbasis TIK; untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan:
a)

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek
sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat 5062/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat
10, renaksi 39, 40);

b)

menyusun standar pembangunan SPKT sesuai SPM
(giat 5060/prog 2/SP 2/SS 4/IKP 4/PPK prog4,
giat10, renaksi3 8);

4)

mengoptimalkan quick response pelayanan kepolisian
sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP); untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan pengkajian terhadap aturan/SOP
pelayanan publik yang berbelit-belit; (giat 4340/prog
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1/SP 2/SS 5/IKP10/PPK prog11, giat 38, renaksi 138,
139);
b)

mengoptimalkan bantuan teknis khusus Satwa
dalam pelacakan dan penangkalan serta pencarian
korban;(giat 5081/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPKprog
9, giat 32, renaksi 123);

c)

meningkatkan pelayanan jasa pengamanan dan
jasa

sistem manajemen pengamanan objek vital

nasional

dan

objek

tertentu melalui pembinaan

teknis (supervisi, asistensi, verifikasi) dan audit; (giat
3131/prog 4/SP 2/SS 1/IKU 1/PPK prog5, 8, giat 12, 27,
renaksi 50, 107);
d)

mengelola kegiatan respons time di Samapta
Mabes Polri dan kewilayahan; (giat 3130/prog 4/SP
2/SS 1/IKU 1/PPK prog 5, 9, giat 12,30, renaksi 48,
117);

c.

arah

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

prioritas “Penegakan Hukum yang Transparan dalam
Rangka Meningkatkan Kepercayaan Publik”, yaitu:
1)

peningkatan profesionalisme dalam penanganan dan
penyelesaian tindak

pidana

guna

memenuhi rasa

keadilan masyarakat; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

meningkatkan koordinasi keamanan laut
penyidik

di

wilayah

perairan

Indonesia;

antar
(giat

4342/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23,
renaksi 84);
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b)

melakukan penyelidikan yang berhubungan dengan
hakikat ancaman tindak pidana terorisme, penindakan
serta

penyidikan

berdasarkan

tindak

pidana

penghormatan

terorisme

terhadap

HAM

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; (giat 3143/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK
prog 5,6, giat 16, 23, renaksi 60, 61,94,95);
c)

meningkatkan

pemberantasan

4

(empat)

jenis

kejahatan dengan prioritas tindak pidana Korupsi
(pencegahan

dan

asset

(TPPU), Terorisme,
termasuk

recovery),

Karhutla/LH

kejahatan

3143,

3144,

3145,

serta

Kekerasan

Perempuan dan Anak; (giat3140,

3141,

3146,

Narkoba
Siber

terhadap
3142,

5083, prog5/SP

3/SS 2/IKU 2/PPKprog 6, giat 23, renaksi 85, 86,
87, 88, 94,95, 98, 106);
d)

meningkatkan

penegakan

hukum

terhadap

kejahatan ekonomi di bidang pangan, pertanahan,
energi, investasi/perbankan (sektor keuangan); (giat
3145/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPKprog 6, giat 23,
renaksi 86, 109);
e)

melaksanakan
Restorative

penyelesaian

Justice yang

perkara

tidak

hanya

melalui
melihat

aspek kepastian hukum namun pada kemanfaatan
dan keadilan; (giat 3142/prog 5/SP 3/SS 2/IKU
2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 84);
f)

penanganan kejahatan pada ruang siber (cyber
crime) yang mengedepankan kualitas dan edukasi
masyarakat; (giat 3151/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK
prog 6, giat 23, renaksi 88);
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g)

meningkatkan penindakan hukum terbatas/Tipiring;
(giat 3130/prog4/SP 3/SS 2/IKU 2/PPKprog 6, giat 23,
renaksi 92, 93, 102);

h)

mempercepat

penyelesaian

perkara-perkara

khususnya yang menjadi perhatian publik serta
memberikan kepastian hukum dan menghindari
penyidikan yang berlarut-larut serta transaksional;
(giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog6, giat 23,
renaksi 89, 90, 108);
i)

memberikan

bantuan

teknis

penyidikan

dalam

pengolahan TKP dan pemeriksaan barang bukti;
(giat 3141/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat
23, renaksi 96);
2)

melaksanakan

sertifikasi penyidik

guna meningkatkan

kompetensi; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan sertifikasi bagi penyidik Polri;
(giat 3100/prog 3/SP 3/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat
23, renaksi 93);

b)

meningkatkan kemampuan pemeriksa Labfor dan
Inafis

dalam

olah

TKP;

(giat

3100/prog

3/SP3/SS3/IKP 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93,
96);
3)

peningkatan

proses

penyidikan

menjamin

transparansi

penegakan

hukum

masyarakat;

untuk

yang

dan

yang

efektif

akuntabilitas

memenuhi

mewujudkan

rasa

arah

tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:

guna
dalam

keadilan
kebijakan
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a)

memberikan

SP2HP2

pengaduan
komplain
bidang
HAM

kepada

masyarakat guna
dari

meminimalisir

masyarakat

penegakan

hukum

pembuat

kepada

Polri di

menjunjung

tinggi

kepada pelapor/korban dan tersangka; (giat

3137/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 16, giat 51,
renaksi 176, 177);
b)

mengoptimalkan

peran

pengawasan

atasan penyidik dan peran
mengawasi
sesuai

Birowassidik

proses penyidikan

dengan

ketentuan

melekat

yang

guna

agar berjalan
berlaku;

(giat

5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 14, giat 47,
renaksi 162, 163);
c)

mengoptimalkan
Penyidikan

Elektronik

Manajemen

(E-MP) sebagai sarana pengawasan

dan transparansi; (giat 5086/prog 5/SP 3/SS 2/IKU
2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 97);
4)

peningkatan penyelenggaraan pusat data dan informasi
kriminal nasional; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a) mengintegrasikan

database

seluruh Satker di lingkungan
penegak

hukum

kriminalitas
Polri

dan

dari

institusi

lainnya; (giat 5084/prog 5/SP

3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat 23, renaksi 100);
b)

standardisasi
Integrated

data

kriminal

nasional

(melalui

Smart Criminal Information System);

(giat 5084/prog 5/SP 3/SS 2/IKU 2/PPK prog 6, giat
23, renaksi 99);
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d. arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Meningkatkan Profesionalisme dan Kesejahteraan SDM
Polri”, yaitu:
1)

peningkatan kualitas 8 standar pendidikan era police 4.0;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

penataan kurikulum yang meliputi 70% praktik dan
30% teori pada seluruh pendidikan baik Diktuk,
Dikbang

dan

Dikbangum;

(giat5070/prog3/SP4/SS3/IKP2/PPKprog3,

giat4,

renaksi13, 14);
b)

upgrading dan sertifikasi Gadik/Instruktur;
(giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4,
renaksi 11, 13, 14);

c)

pelaksanaan latihan Harkatpuan fungsi Dalmas
dan Negosiator yang Worldclass Standar; (giat
3100/prog 3/SP 1/SS 1/IKU 2/PPK prog 3, giat 4,
Renaksi 14);

d)

pelatihan penanganan
bagi

konflik

secara humanis

anggota Brimob, Samapta dan Binmas yang

Worldclass Standar; (giat 3100,

5076,

3130,

5087/prog 3, 4/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4,
renaksi 14, 16, 76);
e)

peningkatan kapasitas SDM bidang Siber Polri,
kualitas dan kuantitas SDM bidang digital forensik
yang

Worldclass

Standar;

(giat

3100,

3151,

3141/prog3, 5/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat
4, renaksi 14);
f)

sertifikasi profesi anggota Polri serta meningkatkan
sertifikasi

jumlah

penyidik

Polair

Korpolairud
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Baharkam Polri serta Korlantas Polri; (giat 3100/prog
3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 6, giat 23, renaksi 93,
153);
g)

desentralisasi
Spesialisasi

Pendidikan

Pengembangan

untuk fungsi teknis Binmas, Intelijen

dan Sabhara ke SPN Polda; (giat 3100/prog 3/SP
4/SS 3/IKP1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 13, 76, 157);
h)

pelatihan

manajemen

operasional

Polsekyang

Worldclass Standar; (giat 3100/prog 3/SP 4/SS
3/IKP 2/PPK prog 3, giat 4, renaksi 14, 75);
2)

mengoptimalkan penggunaan aplikasi analisis beban
kerja, SK3 dan pengembangan

struktur organisasi

Polri; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan
Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker;
(giat 5052/prog 1/SP 4/SS3/IKP 2/PPKprog 2, giat 3,
renaksi 6, 7);

b)

pengembangan
tingkat

struktur
Satuan

organisasi

Polri

Kewilayahan

pada

dengan

mengoptimalkan penggunaan aplikasi SIK3; (giat
5052/prog1/SP 4/SS3/IKP2/PPKprog1, giat 1, 2,
renaksi 2, 3, 4);
c)

mengoptimalkan aplikasi SI-ABK dalam penataan
Daftar Susunan Personel (DSP) di setiap Satker guna
pengembangan organisasi Polri dengan melakukan
kajian

kelembagaan,

baik

bidang

pembinaan

maupun bidang operasional; (giat 5052/prog 1/SP
4/SS 3/IKP 2/PPKprog 2, giat3, renaksi 6, 7);
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d)

menyusun manajemen talenta persiapan kader
unggul yang dapat berkompetitif; (giat 3108/prog
3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5, renaksi18,
19);

e)

menyiapkan kader pimpinan Polri yang bersih
dan bebas dari praktik KKN; (giat 3108/prog 3/SP
4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat 5, renaksi 21, 27);

3)

melaksanakan

rekrutmen,

seleksi

Dikbangum

dan

pembinaan karier sesuai kompetensi dan kebutuhan;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan

rekrutmen

anggota

Polri

secara

proaktif dan terpadu berbasis T.I (Affirmative Action,
Talent Scouting dan Reward); (giat 3107/prog 3/SP
4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat 4, renaksi 8, 9, 10, 12);
b)

melaksanakan
yang

rencana

terdiri

Pendidikan

Diktuba

dari: Tamtama 5.000 Serdik, Bintara

21.000 Serdik, SIPSS 75 Serdik dan Akpol 175 Serdik
adapun untuk Dikbangum untuk PAG 4.000 Serdik,
SIP

3.000

Serdik,

Sespimma

200

Serdik,

Sespimmen 200 Serdik, Sespati 90 Serdik, Diklat
Pim Tk III 80 Serdik dan Diklat Pim Tk.IV 80 Serdik
sedangkan

untuk

Dikbangspes

7.550

Serdik,

Pelatihan 13.825 Serdik dan PTIK 1.500 Serdik; (giat
3096, 3097,

3098,

3099, 3100, 5071, 5072/prog

3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat 4, 5, renaksi11, 17,
21, 22);
c)

melaksanakan

seleksi

menggunakan penilaian 13

Dikbangum
komponen

dengan
serta

membangun sistem penilaian kompetensi personel
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Polri secara objektif; (giat 3107/prog 3/SP 4/SS
3/IKP 1/PPKprog3, giat 4, renaksi11);
d)

melakukan reformasi pengelolaan SDM secara
profesional guna menyiapkan pimpinan Polri yang
dapat menjadi teladan, melayani dan transformatif;
(giat 3104/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat
5, renaksi 21);

e)

meningkatkan

kemampuan

Bhabinkamtibmas

dan pengemban Polmas dalam menangani konflik
sosial secara humanis yang terjadi di masyarakat di
bidang Kamtibmas;(giat 3100,

5076/prog 3,

4/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 4, renaksi 16);
4) perluasan kerja sama pendidikan di dalam dan luar negeri;
untuk

mewujudkan

arah kebijakan

tersebut,

maka

strategi yang akan dilakukan:
a) melaksanakan perintisan kerja sama pendidikan Dagri dan
Lugri; (giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat
6, renaksi 24, 77);
b)

melaksanakan perpanjangan MoU kermadik Dagri dan
Lugri; (giat3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog3, giat
6, renaksi 24, 25);

c)

kerja sama dengan Lembaga/Asosiasi sertifikasi COBIT
dan ITIL; (giat 3100/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog3 ,
giat 6, renaksi 25);

d)

menyelenggarakan penerimaan dan seleksi pegawai
negeri pada Polri secara proaktif, bersih, transparan,
akuntabel dan humanis (BETAH) serta clear and clean
dengan menggunakan Computer Asisted Test (CAT)
pada tingkat Polda; (giat 3107/prog 3/SP 4/SS 3/IKP
1/PPKprog 3, giat 4, renaksi 8, 9);
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5)

peningkatan

pelaksanaan

tatakelola

e-government

melalui e-planning, e-budgeting dan e-procurement untuk
mendukung

kesejahteraan

anggota

Polri;

untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan:
a)

mengembangkan Aplikasi Sirena secara bertahap;
(giat 3084, 4339/prog 2,5/SP 4/SS 4/IKP 4/PPKprog 4,
giat 9, renaksi 33, 34);

b)

mengembangkan sarana dan prasarana sesuai
perkembangan informasi teknologi, baik hardware
maupun software untuk mendukung aplikasi eplanning dan e-budgeting; (giat 3084/prog 2/SP
4/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat 9, renaksi 33, 34);

c)

pengadaan barang dan jasa di lingkungan Polri
melalui LPSE sesuai peraturan yang berlaku; (giat
4341/prog 2/SP 4/SS 4/IKP 4/PPKprog 5, giat 14,
renaksi 54, 55);

d)

melaksanakan
pengadaan

pelatihan

barang/jasa

dan

ujian

sertifikasi

pemerintah; (giat 3100,

4341/prog 1,2/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat 4, renaksi
13, 14);
e)

peningkatan

kemampuan

kedokteran

dan

kesehatan serta keterampilan bagi personel jajaran
Dokkes Polri termasuk penanganan pasien Covid19; (giat 3072, 3100/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK
prog 3, giat 4, renaksi11, 14);
6)

pelaksanaan
kinerja

serta

Sistem

Manajemen

berdasarkan

Karir

spesifikasi

berbasis
penugasan
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wilayah; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

menyempurnakan standar penilaian kompetensi serta
meningkatkan“sistem reward and punishment”; (giat
3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPKprog 3, giat 5,
renaksi 23);

b)

membangun sistem penilaian kompetensi Polri
yang

komprehensif

pelaksanaan,

melingkupi

monitoring

dan

perencanaan,
evaluasi

guna

mendukung “program manajemen talenta”; (giat
3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP 2/PPK prog 3, giat 5,
renaksi 22);
c)

mengintegrasikan Sistem Manajemen Kinerja online
dengan SIPP;(giat 3108/prog 3/SP 4/SS 3/IKP
2/PPKprog 3, giat 5, renaksi 18);

d) memperbanyak jumlah asesor sertifikasi

kompetensi

bidang Satpam dan Polsus; (giat 3100, 5076/prog 1,
3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat 4, renaksi 13);
7)

peningkatan kesejahteraan melalui layanan kesehatan
dan keselamatan kerja bagi aparatur Polri; untuk
mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan

pelayanan

administrasi

berkaitan

dengan BPJS dan Asuransi Jamkestama; (giat
3072/prog1/SP 4/SS 5/IKP 12/PPKprog 3, giat 8,
renaksi 31);
b)

melaksanakan pelayanan secara proaktif dalam
pemberian tanda kehormatan kepada pegawai pada
Polri yang gugur/tewas dalam tugas; (giat 3072,
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3105/prog 1, 3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8,
renaksi 30,32);
c)

melaksanakan

pelayanan

administrasi

pegawai

pada Polri berkaitan dengan Asabri; (giat 3105/prog
3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPK prog 3, giat 8, renaksi 29);
d)

peningkatan

Faskes

dalam

rangka

pelayanan

kesehatan dan penanganan pandemi Covid-19, baik
di tingkat pusat maupun wilayah untuk memberikan
layanan kesehatan yang prima kepada aparatur Polri
dan masyarakat umum; (giat 5062, 3072, 5052/prog
3/SP 4/SS 3/IKP 1/PPKprog 3, giat 8, renaksi 30,31);
e)

peningkatan

standar

akreditasi

rumah

sakit

Bhayangkara melalui Standar Nasional Akreditasi
Rumah Sakit (SNARS); (giat 5052, 3072/prog 1/SP
4/SS 3/IKP 1/PPKprog 4, giat 10, renaksi 38, 39);
e.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Pemenuhan Sarana Prasarana dan Almatsus Polri yang
Modern”, yaitu:
1)

pemenuhan sarana dan prasarana dan Almatsus Polri
yang modern guna mendukung peningkatan

kualitas

pelayanan kepada masyarakat; untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pembangunan ruang RPK di Polres dan Polsek
sesuai dengan SPM yang terintegrasi secara online;
(giat5062, 3071/prog1, 2/ SP5/SS 4/IKP 4/PPKprog
4, giat 9, 10, renaksi 34, 39, 40);

b)

pemenuhan Almatsus Polri yang modern berbasis
teknologi informasi guna mendukung penggelaran
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operasional

dalam

rangka

penyelidikan,

pengindraan,

penanganan

ungkap

kasus,

pengamanan unjuk rasa, konflik sosial, lawan
insurjensi

dan

pemeliharaan

keamanan;

(giat

3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, 11, giat
9, 10, 37, 40, renaksi 34, 37, 38, 45, 115, 135,
144);
c)

pemenuhan peralatan dan materiil registrasi dan
identifikasi

Fungsi

Lalu

Lintas

yang

berbasis

teknologi serta melanjutkan pembangunan BPKB
dan STNK online; (giat 3084, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS
4/IKP 4/PPKrog1, giat 40, renaksi 141);
d)

melaksanakan
Driving

Pembangunan

Indonesia

Safety

Center (ISDC); (giat 5062, 3133/prog 2,

4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, 12, giat 10, 41,
renaksi 38, 145);
e)

melaksanakan pembangunan RTMC/TMC;
(giat5062, 3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog
4, 12, giat10, 41, renaksi 38, 145);

f)

pemasangan ETLE
secara

guna

menegakkan hukum

transparan di jalan

raya;

(giat 3084,

3133/prog 2, 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 6, giat 23,
renaksi 91);
g)

pembangunan dan peningkatan Faskes dalam
rangka pelayanan kesehatan, baik di tingkat pusat
maupun
kesehatan

wilayah
yang

untuk
prima

memberikan
dalam

layanan

penanganan

pandemi Covid-19; (giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP
4/PPKprog 3, giat 8, renaksi 30, 31, 118);

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

40

h)

pemenuhan
berbasis

Almatsus

Polri

yang

modern

teknologi informasi guna mendukung

penggelaran operasional dalam rangka penanganan
PPA, penyelidikan, penginderaan, ungkap kasus,
pengamanan unjuk rasa, konflik sosial dan lawan
insurjensi;

(giat

3084/prog

2/SP

5/SS

4/IK

P4/PPKprog 4, giat 10, renaksi 37);
i)

melanjutkan pembangunan BPKB dan STNK
online;

(giat

3084/prog

2/SP

5/SS

4/IKP

Polri

berbasis

4/PPKprog 11, gia t40, renaksi 141);
j)

pembuatan

prototype

peralatan

teknologi dan inovasi teknologi kepolisian terkini;
(giat 3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4//PPKprog 4, giat
10, renaksi 39);
k)

mengintegrasikan sistem informasi kepolisian dari
tingkat Polsek sampai tingkat Mabes Polri serta
jaringan

Palapa

Ring

dari Kemenkominfo RI

untuk koneksi Polda-Mabes; (giat 3071/prog 1/SP
5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat9, renaksi 34);
l)

membangun sistem komunikasi perbatasan dan
Pulau Terluar; (giat 3084, 5055/prog 1/SP5/SS 4/IKP
4/PPKprog 4, giat 9, renaksi 34);

m) pengembangan 110;(giat 3084, 5055/prog 2/SP 5/SS
4/IKP 4/PPKprog 4, giat 9, renaksi 36);
n)

mengoptimalkan

Binmas

online

sistem

yang

berkoneksi dengan online single submission dalam
penerbitan surat izin operasional BUJP; (giat 3084,
3071/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 5, giat 14,
renaksi 54);
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o)

melanjutkan pemetaan terhadap rencana kebutuhan
Alpalkam dan Almatsus Polri (Min dan Maks); (giat
5060, 5051/prog 4/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat10,
renaksi 37, 38);

p)

pemenuhan peralatan penanganan Karhutla dan
Banjir sesuai dengan karakteristik wilayah. (giat
3084/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat10,
renaksi 37);

2)

peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara Industri
Strategis (Bumnis) dan industri swasta nasional dalam
pemenuhan Almatsus Polri; untuk mewujudkan arah
kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melakukan kerja sama

dengan BUMNIS

dan

Industri Swasta Nasional (ISN) dalam pembuatan
prototype,

berikut

sertifikasi

Alpalkam

melakukan standardisasi dan
dan

Almatsus

Polri;(giat

5060/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 5, giat 20,
renaksi 78);
b)

menggunakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri
(TKDN)

dalam setiap pelaksanaan pengadaan

Almatsus dan Alsus Polri; (giat 4341/prog 2/SP 5/SS
4/IKP 4/PPKprog 5, giat 20, renaksi 78);
3)

pengembangan

Litbang Polri menjadi Pusat Industri

Keamanan; untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut,
maka strategi yang akan dilakukan:
a)

pengembangan
guna

peralatan

mendukung

laboratorium

pelaksanaan

senjata

Presentasi

Demonstrasi dan Ujicoba (PDU) senjata api dan
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amunisi yang akan digunakan Polri; (giat 3084/prog
2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat 11, renaksi41);
b)

pembuatan desain dan purwarupa peralatan Polri
berbasis teknologi dan inovasi teknologi kepolisian
terkini; (giat 5067/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog
4, giat 11, renaksi 41);

c)

melaksanakan Presentasi Demonstrasi dan Ujicoba
(PDU)

dalam

rangka

memberikan

sertifikasi

Alpalkam dan Almatsus Polri; (giat 5067/prog 2/SP
5/SS 4/IKP4/PPKprog 4, giat 11, renaksi 41);
4)

pemenuhan

rumah

dinas

pegawai

Polri

serta

pembangunan fasilitas perkantoran dan rumah dinas di
wilayah perbatasan; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan pembangunan rumah

dinas,

flat

dan rusun bagi personel Polri; (giat 5062/prog 2/SP
5/SS 4/IKP 4/PPKprog 3, giat 8, renaksi 29);
b)

melakukan pembangunan rumah sakit atau layanan
kesehatan

lainnya

yang

dekat

dengan

kediaman/lingkungan Mako; (giat 5062/prog 2/SP
5/SS 4/IKP 4/PPK prog 3, giat 8, renaksi 31);
c)

melanjutkan pembangunan Fasilitas Perkantoran
dan Rumdin di wilayah perbatasan secara selektif
prioritas dan berkelanjutan. (giat 5062/prog 2/SP 5/SS
4/IKP 4/PPKprog 4, 5, giat10, 12, renaksi 38, 48);

5)

melanjutkan pengembangan Labfor di kewilayahan
secara bertahap; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
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melanjutkan pengembangan pembangunan laboratorium
forensik beserta rumah dinas pada tingkat kewilayahan
dalam rangka mendukung pengungkapan kasus tindak
pidana di bidang penegakan hukum; (giat 5062/prog
2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat10, renaksi 38);
6)

meningkatkan

pengembangan

Almatsus

SCI;untuk

mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi yang
akan dilakukan:
Melengkapi peralatan laboratorium forensik dan sidik jari
dengan teknologi terkini; (giat 3084/prog 2/SP 5/SS
4/IKP 4/PPK prog 4, giat10, renaksi 39);
7)

pembangunan
kepolisian

dan

penyatuan

sistem

informasi

yang terintegrasi; untuk mewujudkan arah

kebijakan tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
a)

melaksanakan
kepolisian

pengadaan

sistem

informasi

yang terintegrasi; (giat 3084/prog 2/SP

5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat 9, renaksi 34);
b)

melanjutkan

penataan

infrastruktur

layanan

darurat/hotline kepolisian dengan nomor tunggal
dalam rangka merespons dengan cepat pengaduan
masyarakat; (giat 5062/prog 2/SP 5/SS 1, 4/IKP
4/PPKprog 4, giat 9, renaksi 36);
c)

mengembangkan teknologi kepolisian berdasarkan
hasil penelitian;(giat 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP
4/PPKprog 4, giat 11, renaksi 41);

d)

melaksanakan pembangunan pergudangan Polri
yang modern dan terintegrasi; (giat 5062/prog 2/SP
5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, 5,giat 10, 12, renaksi 38);
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8)

pengusulan

pemenuhan sarana

dan prasarana

pendukung Polda Kaltim dan Polda

penyangga dalam

rangka pemindahan ibu kota negara;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

mendatakan kebutuhan Sarpras Mabes Polri, Polda
Kaltim

dan

Polda

penyangga

dalam

rangka

pendukung pemindahan ibu kota negara; (giat 5060,
5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPK prog 4, giat
10, renaksi 37, 38);
b)

mengevaluasi kebutuhan Sarpras

yang utama

pada Polda Kaltim dan Polda penyangga.
(giat 5060, 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog4,
giat10, renaksi 37, 38);
c)

memetakan
prasarana

prioritas

dan

kebutuhan

sarana

2020-2024 termasuk kebutuhan di ibu

kota negara baru;
(giat 5060, 5062/prog 2/SP 5/SS 4/IKP 4/PPKprog 4, giat
10, renaksi 37,38);
f.

Arah
prioritas

kebijakan

dalam

rangka

mencapai

sasaran

“Penguatan Pengawasan yang Efektif guna

Menguatkan Integritas dan Tatakelola Organisasi yang
Baik”, yaitu:
1)

penanganan publik komplain secara efektif dan terpercaya
berbasis online; untuk mewujudkan arah kebijakan
tersebut, maka strategi yang akan dilakukan:
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a)

klarifikasi

penanganan

pengaduan

masyarakat

secara terpadu; (giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP
13/PPK prog 12, giat 42, renaksi 150);
b)

mengoptimalkan sistem penanganan pengaduan
masyarakat secara online; (giat 3091/prog1/SP 6/SS
5/IKP 13/PPKprog 12, giat 42, renaksi 149, 167);

c)

percepatan penyelesaian pengaduan masyarakat
yang berasal dari pengawas eksternal;
(giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 13/PPK prog 15,
giat 49, renaksi 171,172, 174);

d)

pemasangan perangkat keras (Hardware) dan
perangkat

lunak

(Sofware)

terkait

rekruitmen

pendidikan pembentukan serta terkait penangan
perkara pidana dan pelayanan publik; (giat 091/SP
6/SS5/IKP/PPK prog 5, giat50, renaksi 175);
2)

penguatan Saber Pungli;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

meningkatkan sinergisitas Pokja Satgas Saber
Pungli, Pokja UPP K/L dan Pokja UPP Pemda
dalam memberantas Pungli; (giat 3091/prog 1/SP
6/SS 5/IKP 14/PPK/PPKprog 15, giat 48, renaksi 169);

b)

membangun sistem pelaporan yang terintegrasi
antara Satgas dan UPP; (giat 3091/prog 1/SP 6/SS
5/IKP 14/PPK prog 15, giat 48, renaksi 168, 169);

c)

meningkatkan

kerja

sama

dengan

pihak-pihak

terkait dalam mencegah Pungli; (giat 3091/prog 1/SP
6/SS 5/IKP 14/PPKprog 15, giat 49, renaksi 166, 170);
d)

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel,
Baket) terkait Rekrutmen Pendidikan pembentukan:
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Bintara, Akpol dan SIPSS; (giat 5086/prog 5/SP 6/SS
1/IKU 1/PPKprog 15, giat 48, renaksi 168, 169);
e)

pelaksanaan Pengamanan (Kegiatan, Personel,
Baket terkait Pendidikan Pengembangan: SIP,
SESPIMA,

SESPIMMEN/PKN

Tingkat

2,

SESPIMTI/LEMHANAS dan PKN Tingkat 1; (giat
5086/prog 5/SP 6/SS 1/IKU 1/PPK prog15, giat 48,
renaksi 168, 169);
f)

pelaksanaan operasi Bersih terkait penanganan
perkara

pidana

dan

pelayanan

Publik

(SIM,

STNK,BPKB, SKCK); (giat 5086/prog 5/SP 6/SS
1/IKU 1/PPK prog 16, giat 51, renaksi 176, 177);
g)

terlaksananya
dengan

Saber

Pungli

secara

optimal

sasaran pungutan liar yang terjadi pada

lingkungan Polri; (giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP
14/PPKprog 15, giat 48, renaksi 169);
3)

pencegahan korupsi di internal Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

meningkatkan

sinergi

dan

kolaborasi

dengan

lembaga pemeriksa eksternal serta aparat penegak
hukum dalam upaya pencegahan korupsi; (giat
3091/prog1/SP 6/SS 5/IKP 14/PPKprog 15, giat 49,
renaksi170, 173);
b)

meningkatkan

kualitas

dan

kapabilitas

APIP

dalam upaya mengurangi dan mencegah terjadinya
korupsi; (giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP14/PPKprog
15, giat 48, renaksi 168, 169);
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c)

sosialisasi Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun
2017

tentang

Penyampaian

Kekayaan

Penyelenggara

Kepolisian

Negara

Laporan

Harta

Negara dilingkungan

Republik

Indonesia,

serta

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2020 tentang
Pengendalian Gratifikasi pada Kepolisian Negara
Republik Indonesia; (giat 3091/prog 1/SP 6/SS
5/IKP 14/PPKprog 14, giat 47, renaksi165);
4)

meningkatkan

tatakelola

manajemen

keuangan,

perencanaan dan penganggaran Polri yang akuntabel;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

mengembangkan aplikasi terkait perencanaan dan
penganggaran Polri; (giat 3088/prog 1/SP 6/SS 5/IKP
11/PPKprog 4, giat 10, renaksi 38, 140);

b)

meningkatkan pengawasan dan evaluasi dalam
perencanaan dan penganggaran Satker sehingga
lebih efektif dan efisian; (giat 4339/prog 1/SP 6/SS
5/IKP 11/PPK prog15,

giat 48,

renaksi113,129,

168);
c)

meningkatkan sinergisitas dalam menyusun produk
perencanaan Polri (Domren Kapolri, Rancangan
Renja Polri dan Renja Polri) guna mensinkronkan
pembangunan di Polri

agar semakin berkualitas;

(giat 5051/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 7/PPKprog 14, giat
47, renaksi 163);
d)

meningkatkan koordinasi, sinergi serta komitmen
antara fungsi pengawasan, fungsi perencanaan,
fungsi

logistik,

fungsi

keuangan

dan

Kuasa

Pengguna Anggaran (KPA) selaku penanggung
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jawab tatakelola keuangan pada tingkat Satker; (giat
3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 8/PPKprog 15, giat 48,
renaksi 168);
e)

melaksanakan

monitoring

dan

sosialisasi terhadap capaian
Pelaksanaan

Anggaran

evaluasi

Indikator

(IKPA)

serta
Kinerja

Polri Semester

dan Tahunan; (giat 3091/prog 1/SP 6/SS 5/IKP
11/PPK prog14, giat 47, renaksi163);
f)

melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dan
anggaran

baik

operasional;

di

(giat

bidang

pembinaan

3091/prog1/SP

6/SS

dan
5/IKP

11/PPK prog 14, giat 47, renaksi162);
5)

penyempurnaan
laksana Polsek

sistem

kelembagaan

serta penguatan struktur

dan

tata

organisasi

Polri yang efektif dan efisien;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

pemenuhan satu Kecamatan satu Polsek secara
bertahap

serta mengubah kewenangan Polsek

hanya untuk Harkamtibmas pada daerah tertentu
(tidak melakukan penyidikan); (giat 5052/prog 1/SP
6/SS 5/IKP10, 12/PPKprog1, giat 1, renaksi1, 2);
b)

penguatan organisasi satuan kewilayahan sesuai
dengan situasi Kamtibmas dan perkembangannya;
(giat 5052/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPKprog 1, giat
1, renaksi 3);

c)

melaksanakan penyempurnaan peraturan tentang
SOTK tingkatMabes Polri; (giat 5052/prog 1/SP 4/SS
5/IKP 10/PPK prog1, giat 2, renaksi 4,5);
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6)

peningkatan kualitas pelayanan publik Polri melalui
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan:
a)

menyelenggarakan

bimbingan

kepada

unit

penyelenggara pelayanan publik di seluruh jajaran
Polri

untuk

Konsultansi
menampung

memedomani
Publik

(FKP),

aspirasi

masyarakat/stakeholder

kebijakan

Forum

sebagai

wadah

dari
terkait

seluruh
kebijakan

penyelenggaraan layanan publik yang diberikan
oleh Polri, dalam rangka evaluasi kebijakan layanan
guna mewujudkan kebijakan dan penyelenggaraan
pelayanan publik yang efektif, efisien berdasarkan
aturan yang berlaku (terukur) dan sesuai tuntutan
kebutuhan masyarakat; (giat 5053/prog 1/SP 6/SS
5/IKP 10/PPK prog 11, giat 38, renaksi 139, 140);
b)

melanjutkan

pelaksanaan

kegiatan

asistensi

penyelenggaraan pelayanan Publik di seluruh unit
pelayanan publik Polres/ Polresta/Polrestabes dan
Polres Metro, agar sesuai dengan komponen standar
pelayanan di dalam UU Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayan Publik, dalam rangka perbaikan
unit

pelayanan publik dan peningkatan indeks

pelayanan publik Polri; (giat 5053/prog 1/SP 6/SS
5/IKP 10/PPKprog 11, giat 138, renaksi 140);
c)

melakukan bimbingan dalam keikutsertaan inovasiinovasi Polri yang memenuhi syarat ke dalam ajang
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP), agar lebih
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banyak peserta dari Polri yang berpartisipasi, sehingga
lebih besar peluang untuk memperoleh kategori TOP
99/45 inovasi pelayanan publik; (giat 5053/prog 1/SP
6/SS 5/IKP 10/PPK prog11, giat 38, renaksi 139, 140);
d)

mempertahankan

capaian

Satker/Satwil

Zona

Integritas yang sudah berpredikat WBK dan WBBM
dan peningkatan jumlah capaian Satker/Satwil Zona
Integritas

berpredikat

WBK

dan

WBBM;

(giat

5053/prog 1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPK prog 11, giat 39,
renakasi 140);
e)

melaksanakan pengukuran kinerja dengan Indeks
Tata Kelola (ITK) Polri berbasis web dan mobile
secara

online

(ITK-O)

tingkat

Polres

dan

Satker

Metro/Polrestabes/Polresta/Polres

Polda; (giat 5053/prog1/SP 6/SS 5/IKP 10/PPKprog
12, giat 41, renaksi146).

2.

Arah Kebijakan dan Strategi Pusdokkes Polri tahun 2022
Dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan kebijakan
Pusdokkes Polri maka ditetapkan arah kebijakan dan strategi
Pusdokkes Polri pada tahun 2022, sebagai berikut:
a.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Harkamtibmas yang Kondusif Guna Menciptakan Rasa
Aman di tengah Masyarakat , yaitu:
1)

Meningkatkan peran Dokkes dalam upaya pencegahan
yang proaktif terhadap potensi kejahatan dan gangguan
Kamtibmas serta terorisme.
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan :
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a)

Penyuluhan penyalahgunaan narkoba kepada PNPP
dan masyarakat;

2)

Memberikan dukungan pelayanan kesehatan terhadap
tahanan kasus tindak pidana dan terorisme sesuai
dengan standar.
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan :
a)

3)

Deteksi dini narkoba kepada PNPP dan masyarakat;

Meningkatkan

peran

aktif

fungsi

Dokpol

dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat untuk
mendukung Polri dalam penanganan Covid-19;
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan :
a)

MelaksanakanKegiatan penyuluhan tentang Narkoba
kepada Babinkamtibmas;

b)

Memberikan

dukungan

pelayanan

kesehatan

terhadap tahanan kasus tindak pidana dan terorisme
sesuai dengan standar;
c)

Melaksanakan pelatihan Tracer dan melakukan
kegiatan Promotif Preventiv Penanganan Covid-19

4)

Meningkatkan peran aktif fungsi Dokpol

dalam

penanganan konflik secara humanis.
Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan :
a)

Melaksanakan Bhakti Sosial Kesehatan Polri ;

b)

Memberikan dukungan Keslap pada pasukan Polri di
daerah Konflik

5)

Terlaksananya E-Rikkes SIM sesuai kompetensi guna
mewujudkan kamseltibcarlantas.

52
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Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka
strategi yang akan dilakukan :
a)

Memenuhi

kebutuhan

SDM

sesuai

dengan

kualifikasinya;
b)

Memenuhi kebutuhan sarpras ;

c)

Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan E-rikkes
SIM;

d)
6)

Melaksanakan pelatihan Doklantas

Meningkatkan peran Dokkes Polri di wilayah rawan dan
bencana;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Melaksanakan Bakti Kesehatan dlm rangka cipta
kondisi di wilayah rawan dan bencana ;

b)

Penggelaran oprasi DVI pada daerah Bencana;

c)

melaksanakan koordinasi dan sosialisasi kepada
stakeholder yang terlibat pada penanggulangan
bencana.

d)

Melaksasnakan Rikkes Sus terhadap anggota yang
melaksanakan tugas di wilayah rawan kamtibmas.

7)

Terselenggaranya pengamanan bidang Dokkes pada
event nasional/ internasional tahun 2022.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Menyiapkan personel, sarpras dan anggaran guna
pamkes even nasional/internasional 2022;

b)

Melaksanakan kegiatan pam medik dan food safety
bagi personel Polri yang terlibat Pam Even,VIP dan
VVIP pada even nasional/internasional 2022.
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8)

Penggelaran fungsi Dokkes dalam rangka pengamanan
unjuk

rasa; konflik

sosial dan

menjalin sinergitas

polisional serta menangani gangguan kelompok kriminal
bersenjata.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Menyiapkan personel, sarpras dan anggaran konflik
sosial dan menjalin

sinergitas

polisional

serta

menangani gangguan kelompok kriminal bersenjata;
b)

Membentuk tim satgas untuk pelaksanaan backup
kewilayahan;

c)

Melaksanakan

pelatihan

untuk

mempersiapkan

personel;
d)
9)

Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.

Peningkatan

kerja

sama

Dokkes

kementerian/

lembaga/organisasi

Polri

terkait

dengan
dalam/luar

negeri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Meningkatkan kerjasama dalam/luar negeri pada
bidang fungsi Dokpol;

b)

Meningkatkan kerjasama dalam/luar negeri pada
bidang fungsi Kespol;

c)

Meningkatkan kerjasama dalam/luar negeri di bidang
Sumber Daya Manusia.

a.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Mengoptimalkan kualitas Pelayanan Publik pada Dokkes
Polri”, yaitu:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

54

1) Pengembangan sarana prasarana pelayanan publik pada
Dokkes Polri yang berbasis TIK.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Pengembangan digitalisasi pada Faskes Polri;

b)

Pengembangan aplikasi Dokkes Presisi;

c)

Pengembangan aplikasi fungsi kesmapta dalam
rangka seleksi Diktuk Polri;

d)

Pembangunan aplikasi Forensic Odontologi System
(FOS);

e)

Pembangunan aplikasi DI-DVI.

2) Peningkatan kualitas pelayanan dan sikap personel Dokkes
serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Meningkatkan profesionalisme personil Dokkes Polri
sesuai kompetensinya;

b)

melaksanakan monitoring dan evaluasi serta supervisi
jajaran Dokkes Polri;

c)

melaksanakan kerjasama dengan pengawas internal
dan

eksternal

pada

penyelenggaraan

fungsi

kedokteran kepolisian dan kesehatan kepolisian.
3) Mengoptimalkan pelayanan Dokkes Polri sesuai SOP.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Mempedomani SOP pada setiap layanan Dokkes
Polri.
Menyiapkan sumber daya (SDM, Anggaran dan
Sarpras) agar siap pakai untuk optimalisasi quick
response.
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b.
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arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Pelayanan Dokpol guna mendukung penegakkan hukum
yang berkeadilan dan terpercaya”, yaitu:
1) Meningkatkan profesionalisme pelayanan fungsi Dokpol
dalam mendukung penanganan dan penyelesaian tindak
pidana.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Meningkatkan kemampuan personel, fasilitas dan
peralatan kedokteran kepolisian dari tingkat pusat
sampai kewilayahan;

b)

Melaksanakan kegiatan fungsi Dokpol terkait Scientific
Crime Investigation dalam mendukung lidik dan sidik
tindak pidana;

c)

Pembangunan dan pengembangan pelayanan Dokpol
di Rumkit Bhayangkara.

c.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan SDM
Dokkes Polri”, yaitu:
1) penyusunan analisa beban kerja dan pengembangan
struktur organisasi Dokkes

Polri serta Terpenuhinya

kebutuhan SDM.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Mengoptimalkan penginputan analisa beban kerja;

b)

Melaksanakan kajian struktur organisasi Dokkes Polri;

c)

Pemenuhan kebutuhan SDM Dokkes Polri
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2) Terselenggara nya pemeriksaan kesehatan rekrutmen
pendidikan pembentukan (Diktuk) yang profesional, bersih,
transparan, akuntabel dan humanis (BETAH) berbasis TI.
b)

melaksanakan

pemeriksaan

kesehatan

rekrutmen

pendidikan pembentukan (Diktuk) yang terpadu dan
dilaksanakan secara one day resultberbasis TI;
3) Perluasan

kerja sama dalam/luar negeri pada Dokkes

Polri;
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Meningkatkan kerjasama dalam/luar negeri pada
bidang fungsi Dokpol;

b)

Meningkatkan kerjasama dalam/luar negeri pada
bidang fungsi Kespol.

4) Pembinaan karier personel Dokkes Polri yang menduduki
jabatan

fungsional

sesuai

dengan

rumpun

jabatan

fungsional dan sertifikasi profesi.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Menyusun piranti lunak rumpun jabatan fungsional
dokkes polri;

b)

Menginventarisir sertifikat profesi.

5) Mengoptimalkan pelaksanaan e- government melalui eplanning, budgeting dan e-procurement Dokkes Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Menyusun perencanaan anggaran melalui aplikasi
satu DJA;

b)

Melaksanakan tata kelola keuangan melalui aplikasi
OM SPAN;
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c)

Meningkatkan keahlian dibidang pengadaan barang
dan jasa; secara e-procurement;

d)

Pelaksanaan pelelangan melalui LPSE Polri.

6) peningkatan layanan kesehatan dan keselamatan kerja
bagi aparatur Polri oleh Dokkes Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS kesehatan di
Faskes Polri;

b)

meningkatkan upaya kesehatan promotif preventif,
kuratif dan rehabilitatif bagi personel Polri;

c)

monitoring

dan

evaluasi

kinerja

layanan

pada

poliklinik/ FKTP dan Rumkit Bhayangkara/ FKRTL;
d)

meningkatkan

standar

Akreditasi

Rumkit

Bhayangkara sesuai program KARS;
e)

melaksanakan

Akreditasi

pada

FKTP

dijajaran

Dokkes Polri oleh Komisi Akreditisasi;
f)

menyelenggarakan kerjasama dengan Rumah Sakit
yang memiliki sarana prasarana lebih tinggi;

g)

melaksanakan sosialisasi keselamatan kerja dan
kesehatan olahraga di jajaran Polri.

d.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Terpenuhinya kebutuhan sarpras Alkes dan Almatsus
Dokkes Polri pada tingkat Mabes dan kewilayahan secara
bertahap;”, yaitu:
1) pemenuhan kebutuhan minimal Alkes dan Almatsus
Dokkes Polri yang modern.
a)

Menginventarisir renbut sarpras Alkes dan Almatsus di
lingkungan Dokkes Polri;
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b)
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Merencanakan dan mengusulkan renbut sarpras alkes
dan almatsus Dokkes Polri;

c)

Pemenuhan melalui pengadaan sarpras (matfaskes
dan almatsus) secara bertahap;

2) meningkatkan pengembangan Almatsus SCI pada jajaran
Dokkes Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Menginventarisir renbut sarpras Alkes dan Almatsus di
lingkungan Dokkes Polri;

b)

Merencanakan dan mengusulkan renbut sarpras alkes
dan almatsus Dokkes Polri;

3) pembangunan dan penyatuan sistem informasi Dokkes
Polri yang terintegrasi dengan Data Base Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Berkoordinasi dengan Div

TIK Polri untuk Aplikasi

yang dimiliki oleh Pusdokkes Polri.

f.

arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran prioritas
“Pengawasan dan pengendalian yang efektif di jajaran
Dokkes Polri”, yaitu:
1) Meningkatnya penanganan publik komplain di semua unsur
pelayanan Dokkes Polri.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Membuka akses penerimaan laporan komplain dari
masyarakat;

b)

Tindak

lanjut

komplain

penanganan complain;

dengan

membentuk

tim
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c)

Menindak lanjuti hasil temuan wasrik internal dan
eksternal sesuai rekomendasi.

2) Pencegahan Korupsi di internal.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Melaksanakan pengawasan melekat pada Dokkes
Polri;

b)

Melaksanakan monev serta supervisi Dokkes Polri.

3) meningkatkan tatakelola manajemen perencanaan dan
penganggaran Dokkes Polri yang akuntablel.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a)

Berkoordinasi dengan Srena Polri dalam perencanaan
dan penyusunan anggaran;

b)

Berkoordinasi

dengan

Puskeu

Polri

dalam

pelaksanaan anggaran;
c)

Menggunakan Aplikasi Sirena, SAKTI, SMART dan Emonev

dalam

penyusunan

dan

pelaksanaan

anggaran.
4) peningkatan kualitas pelayanan publik Dokkes Polri melalui
pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri dalam
rangka good government.
untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, maka strategi
yang akan dilakukan :
a) melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi (PMPRB) guna mengukur Program Reformasi
Birokrasi Polri di lingkungan Dokkes Polri;
b) Rencana Aksi RBP Dokkes Polri tahun 2020-2024.
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3.
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Arah kebijakan dan Strategi Rumkit Bhayangkara Pusat
Pusdokkes Polri tahun 2022
a.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian sasaran prioritas ”Meningkatkan pelayanan
kesehatan yang berbasis mutu dan keselamatan pasien”,
yaitu:
1)

Meningkatkan pelayanan kesehatan yang prima;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

meningkatkan produktifitas layanan yang berfokus
pada harapan pasien yaitu tangible, reliability,
responsiveness, assurance dan empaty; (giat 3072)

Tabel 3. 1. Target Layanan Kesehatan
TA. 2022
NO

LAYANAN

SATUAN

TARGET

1

IGD

Org/tahun

82.912

2

Rawat jalan

Org/tahun

297.171

3

Rawat inap

Org/tahun

74.524

4

Bedah sentral

Org/tahun

12.287

5

Kateterisasi

Org/tahun

559

Jantung
6

Haemodialisa

Org/tahun

3.077

7

ESWL

Org/tahun

2.274
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b)

membangun kultur budaya melayani pada setiap
fungsi; (giat 3073)

c)

meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan untuk
pegawai Negeri pada Polri dan masyarakat umum
dengan menambah ruang rawat inap lantai enam
yaitu membangun di area bangunan lama ruang
rawat inap Cemara; (giat 5062).

d)

menyelenggarakan / mendukung bakti kesehatan;
(giat 3072)

e)

meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan. (giat
3073)

2)

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

memberikan pelayanan kesehatan dengan tata
kelola klinis terkini; (giat 3072)

b)

meningkatkan pemenuhan standar akreditasi bidang
pelayanan medik dan keperawatan; (giat 3072)

c)
3)

mengadakan penelitian. (giat 3073)

Peningkatan kerjasama layanan kesehatan
a)

sinergitas antar Rumah Sakit Bhayangkara;(giat
3072)

b)

menjalin kerjasama layanan kesehatan dengan pihak
ketiga/terkait.(giat 3072)

4)

Peningkatan jenis layanan
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

meningkatkan
3072)

jenis

pelayanan

subspesialis.(giat
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b)

meningkatkan inovasi pelayanan kesehatan.(giat
3072)

5)

meningkatkan kepuasan pasien.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut
maka rencana kerja Rumkit Bhayangkara Pusat adalah:
a)

melaksanakan survey kepuasan pasien. (giat 3072)
(1) melaksanakan

survey

terhadap

kepuasan

pasien di rawat jalan, rawat inap dan unit
penunjang;
(2) melakukan

evaluasi

terhadap

hasil

survey

kepuasan;
(3) melakukan tindak lanjut hasil survey.
b)

b.

melakukan penanganan komplain

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian sasaran prioritas ”meningkatkan pelayanan
kedokteran

kepolisian

untuk

menunjang

tugas

operasional Polri” yaitu :
1)

peningkatan produktifitas dan efisiensi pelayanan
kedokteran kepolisian;
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilaksanakan adalah:
meningkatkan

cakupan

dan

efesiensi

pelayanan

kesehatan kedokteran kepolisian.
Tabel. 3. 2. Target Layanan Dokpol TA. 2021
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NO
I

LAYANAN
Pelayanan

SATUAN TARGET

Visum

1.283

Hidup

II

1. Psikiatri Forensik

Org/tahun

57

2. Kejahatan Seksual

Org/tahun

498

3. KLL

Org/tahun

136

3. Penganiayaan

Org/tahun

447

4. KDRT

Org/tahun

173

Pelayanaan

Visum

690

Mati

III

1. Otopsi

Org/tahun

194

2. Visum Luar

Org/tahun

492

3. Gali Kubur

Org/tahun

4

Sentra

Visum

936

Medikolegal

2)

1. KDRT Dewasa

Org/tahun

144

2. KDRT Anak

Org/tahun

13

3. Non KDRT Dewasa

Org/tahun

272

4. Non KDRT Anak

Org/tahun

507

Peningkatan jenis pelayanan kedokteran kepolisian
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
meningkatkan inovasi kedokteran kepolisian. (giat 3072).

3)

Peningkatan

kualitas

pelayanan

kedokteran

kepolisian
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
strategi yang akan dilakukan adalah:
a)

memberikan

pelayanan

kedokteran

kepolisian

dengan tata kelola yang terstandar; (giat 3072)
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b)
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meningkatkan pemenuhan standar akreditasi bidang
kedokteran kepolisian. (giat 3072)

4)

Peningkatan

kerjasama

layanan

kedokteran

kepolisian.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
strategi yang akan dilakukan adalah:
a)

sinergitas antar Rumah Sakit Bhayangkara;

b)

menjalin kerjasama layanan kesehatan dengan pihak
ketiga/terkait.

5)

Peningkatan pelayanan kedokteran kepolisian yang
lebih dekat dengan masyarakat
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
strategi yang akan dilakukan adalah:
a)

meningkatkan upaya promotif dan preventif bidang
kedokteran kepolisian; (giat 3072)

b)

menyelenggarakan kegiatan keskamtibmas; (giat
3072).

6)

meningkatkan

kepuasan

layanan

kedokteran

kepolisian.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

melaksanakan survey terhadap kepuasan pasien
terhadap layanan kedokteran kepolisian; (giat 3072)

c.

c)

melakukan evaluasi terhadap hasil survey kepuasan;

d)

melakukan tindaklanjut hasil survey.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian sasaran prioritas ”Terwujudnya

pelayanan
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penunjang

medik

dan

penunjang

umum

untuk

mendukung layanan kesehatan” yaitu:
1)

Peningkatan pelayanan penunjang medik dan umum
yang prima; (giat 3084)
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah
a)

meningkatkan cakupan dan efesiensi pelayanan
penunjang medik dan penunjang umum untuk
mendukung pelayanan kesehatan;
Tabel. 3. 3. Target Layanan Penunjang Medik
TA. 2021
NO

LAYANAN

SATUAN

TARGET

1

Laboratorium

Org/tahun

332.500

2

Radiologi

Org/tahun

67.634

3

Patologi

Org/tahun

3.441

Org/tahun

8.500

Anatomi
4
b)
2)

Rehab Medik

mendukung bakti kesehatan sosial;

Peningkatan jenis sarana prasarana sesuai teknologi
terkini. (giat 3084)
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

meningkatkan inovasi pelayanan penunjang medik;

b)

meningkatkan jenis layanan penunjang medik sesuai
dengan standar rumah sakit Tk. I /type A.

3)

Peningkatan kualitas pelayanan penunjang medik dan
penunjang umum. (giat 3084)
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Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerjai yang akan dilakukan adalah:
a)

memberikan

pelayanan

penunjang

medik

dan

penunjang umum sesuai tata kelola yang terstandar;
b)

meningkatkan pemenuhan standar akreditasi bidang
penunjang medik dan penunjang umum.

4)

Peningkatan kerjasama layanan penunjang medik dan
umum.(giat 3072)
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
strategi yang akan dilakukan adalah:
a)

sinergitas antar Rumah Sakit Bhayangkara

b)

menjalin kerjasama layanan kesehatan dengan pihak
ketiga/terkait.

d.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian

sasaran

”modernisasi

prioritas

dan

pemeliharaan sarana prasarana yang efektif dan efisien
secara berkelanjutan” yaitu :
1)

Peningkatan sarana parasarana sesuai teknologi
terkini. (giat 3084)
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut ,
rencana

kerja

yang

akan

dilakukan

adalah

melaksanakan:
a)

Program

Modernisasi

Almatsus

dan

Sarana

kebutuhan

sarana

Prasarana Polri dengan kegiatan:
(1) melakukan

pemetaan

prasarana sesuai skala prioritas rumah sakit Tk.
I/Tipe A;(giat 3084)
(2) menyiapkan sarana prasarana sesuai skala
prioritas.(giat 3084)
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(3) melakukan pemeliharaan sarana prasarana.
(giat 5059)
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan
tersebut, rencana kerja yang akan dilakukan
adalah melaksanakan:
(a) melakukan

pemetaan

kebutuhan

pemeliharaan sarana prasarana;
(b) melaksanakan

pemeliharaan

sarana

prasarana sesuai dengan skala prioritas;
(c) melaksanakan

pemeliharaan

sarana

prasarana yang bersifat emergency.

e.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian sasaran prioritas ”terwujudnya SDM yang
profesional, mahir dan responsif” yaitu:
1)

Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM rumkit
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut ,
rencana

kerja

yang

akan

dilakukan

adalah

melaksanakan:
a)

pemenuhan jumlah tenaga medis dan tenaga
kesehatan lainnya sesuai rencana kebutuhan (tabel
terdapat pada lampiran) (giat 3072);

b)

peningkatan kompetensi tenaga medis dan tenaga
kesehatan lainnya (giat 3072);

c)

pemenuhan

aspek

legalitas

tenaga

kesehatan

Rumah Sakit.

2)

d)

peningkatan kesejahteraan SDM;

e)

terjaganya etika profesi tenaga kesehatan;

meningkatkan kepuasan personel rumah sakit
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Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut ,
rencana

kerja

yang

akan

dilakukan

adalah

melaksanakan:
a)

melaksanakan survey terhadap kepuasan personel
rumah sakit;

3)

b)

melakukan evaluasi terhadap hasil survey kepuasan;

c)

melakukan tindak lanjut hasil survey.

Meningkatkan layanan pendidikan di rumkit
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana

kerja

yang

akan

dilakukan

adalah

melaksanakan:

f.

a)

melaksanakan survey terhadap layanan pendidikan;

b)

melakukan evaluasi terhadap hasil survey kepuasan;

c)

melakukan tindaklanjut hasil survey.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian

sasaran

prioritas

”terwujudnya

Sistem

Informasi Managemen Rumah Sakit yang terintegrasi
yang mudah, cepat dan akurat” yaitu :
1)

Peningkatan integrasi data dan informasi rumah sakit
Bhayangkara.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

penerapan

IT

yang

terintegrasi

dalam

sistem

Informasi manajemen Rumah Sakit;
b)
2)

mempermudah akses informasi rumah sakit.

Mengadakan

survey

persepsi

kemudahan

akses

informasi

Bhayangkara

user
data

terhadap
Rumkit
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Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah
a)

melaksanakan survey terhadap kemudahan akses
informasi data rumkit;

g.

b)

melakukan evaluasi terhadap hasil survey;

c)

melakukan tindaklanjut hasil survey.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian sasaran prioritas “terwujudnya pengelolaan
keuangan secara transparan dan akuntabel”yaitu:
1)

Penguatan tata kelola rumah sakit.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

Meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja rumah
sakit (giat 3072);

b)
2)

menyusun laporan kinerja rumah sakit tepat waktu;

Pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
a)

Meningkatkan pengelolaan anggaran (giat 3072);

b)

Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran (giat 3072);

3)

c)

mempedomani standar akuntansi yang berlaku;

d)

menyusun laporan keuangan tepat waktu.

Mendapatkan opini atas laporan keuangan yang
sudah disusun dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut
maka rencana kerja Rumkit Bhayangkara Pusat adalah;
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melibatkan

auditor

eksternal

melalui

KAP

untuk

mendapatkan suatu opini atas laporan keuangan yang
sudah disusun (giat 3072);

h.

Arah kebijakan Rumkit Bhayangkara Pusat dalam rangka
pencapaian sasaran prioritas ”terwujudnya pengawasan
internal yang efektif” yaitu:
meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
Untuk mewujudkan pencapaian arah kebijakan tersebut,
rencana kerja yang akan dilakukan adalah:
Meningkatkan monev pelayanan kesehatan dan pelayanan
umum.

IV. Program, Kegiatan dan Usulan Pagu Indikatif TA. 2022
1.

Program dan Kegiatan
a.

Program Modernisasi Almatsus & Sarana Prasarana Polri
1)

Tujuan
Terpeliharanya Harkamtibmas melalui tata kelola dan
modernisasi Almatsus dan sarana prasarana Polri guna
mendukung pelaksanaan tugas fungsi bidang pembinaan
dan operasional

2)

Kegiatan
a)

Pengembangan peralatan Polri (giat 3084)
(1)

Peralatan kesehatan terdiri dari :
(a) pengadaan alkes (BLU)

(2)

Peralatan Kantor terdiri dari:
(a) pengadaan non alkes (BLU)

b)

Dukungan manajemen dan tehnik sarpras (giat 5059)
terdiri dari:
(1)

Layanan Perkantoran (RM) terdiri dari:
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(a) Pemeliharaan kendaran bermotor

roda

4/6/10;
(b) Perawatan kendaraan bermotor roda 2;
(c) Pemeliharaan peralatan kantor terdiri dari:
-

Har Komputer/note book

-

Har printer

-

Har Ac

-

Har server 2 processor

-

Har server 1 prosesor

(d) Pemeliharaan peralatan fungsional;
(e) Pemeliharaan gedung kesehatan.
b.

Program Dukungan Manajemen (060.01.WA)
1)

Tujuan
Terwujudnya good governance dan clean government
melalui

peningkatan

pembinaan

koordinasi

kemampuan

pelaksanaan

manajemen

dan

tugas;

informasi

Kepolisian; sinkronisasi perencanaan kebijakan program
dan anggaran dan integrasi serta kerja sama lintas sektor.

2)

Kegiatan
a)

Pelayanan Kesehatan Polri (giat 3072)
(1) Layanan Kesehatan BLU

(3072.BAA.01) terdiri

dari :
(a)

Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan
vakasi terdiri dari :
-

belanja gaji dan tunjangan;

-

belanja jasa.
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(b)

rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas
/pimpinan kelompok kerja/konsultasi terdiri
dari;
-

(c)

Pembinaan sistim manajemen terdiri dari:
-

(d)

Rapat

Audit eksternal

Pemeliharaan peralatan kantor terdiri dari:
-

Belanja pemeliharaan kerusakan non
alat kedokteran

(e)

Pemeliharaan peralatan fungsional terdiri
dari;
-

Belanja pemeliharaan kerusakan alat
kedokteran

(f)

peningkatan kemampuan personel

terdiri

dari:
-

peningkatan mutu

-

pelatihan medis, paramedis dan non
medis

(g)

Pemeliharaan gedung kesehatan

terdiri

dari :
(h)

pemeliharaan gedung kesehatan

Dukungan

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan terdiri dari:
-

belanja barang yang terdiri dari;


biaya konsul dan perawatan



biaya telepon



biaya promosi rumah sakit



biaya duksopsnal



biaya KSO
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-



belanja alat satri



belanja labu darah PMI



belanja tenun



belanja jasa kebersihan



belanja BMP

belanja perjalanan;


uang transportasi harian dalam
kota

-

belanja barang persediaan barang
konsumsi terdiri dari;


bahan makan pasien



belanja pengadaan alkes habis
pakai farmasi



belanja pengadaan alkes habis
pakai non farmasi



belanja pengadaan reagen



belanja pengadaan film



belanja pengadaan O2 dan N2O



biaya cetak (reproduksi)



belanja pengadaan kaporlap



belanja

pengadaan

alat

kebersihan


belanja pengadaan ATK / bahan
komputer;



belanja

pengadaan

komponen

listrik;

-

belanja pengadaan LPG

belanja barang persediaan lainnya
terdiri dari:
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belanja pengadaan obat (bekal
kesehatan).

-

Belanja barang penanganan Pandemi
Covid-19 terdiri dari:


Pengadaan Alsatri



Pengadaan AHP



Pengadaan Reagen



Pengadaan Film



Pengadaan

obat

(bekal

Kesehatan)
(2) Layanan Kesehatan RM, terdiri dari:
(a) pemeriksaan kesehatan terdiri dari:
-

pelayanan

kesehatan

kesamaptaan

Polri yang terdiri dari Rikkesla:


Intensif I



Intensif II



Intensif III

(b) Poliklinik obat-obatan terdiri dari:
-

Belanja Barang Operasional lainnya
 Kuratif dan rehabilitative yang terdiri
dari;
 Penyakit

/kecelakaan

tanpa

tindakan operasi;
 Penyakit

/kecelakaan

dengan

tindakan operasi.
 Penyakit

tertentu

diluar

BPJS

(karena tugas) terdiri dari;
 rawat lanjut siswa non bedah;
 ranap siswa tanpa operasi;
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 ranap siswa dengan operasi
 Pelayanan

kesehatan

pelaksanaan

tugas

akibat

latihan

dan

operasi Polri.
 Belanja

Barang

Operasional

penanganan Pandemi Covid-19 yang
terdiri dari:
 Promotif dan Preventif
 Swab Test PCR
 Rapit tes Antigen
(c) dukungan

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan terdiri dari:
-

pelayanan DVI terdiri dari;


pemeriksaan Ante Mortem & Post
Mortem terdiri dari;


Pemeriksaan DNA;



Dental otopsi;



Pemeriksaan jenazah luar dan
dalam.




-

pemulasaran jenazah terdiri dari;


Embalming;



Peti Jenazah;



Kain Kafan.

Kantong jenazah.

pelayanan Kedokteran Forensik terdiri
dari;


pembuatan Visum ET Repertum
terdiri dari;


Korban Hidup;
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Korban

mati

/pemeriksaan

luar;



Korban mati/otopsi.

pemeriksaan

laboratorium

kedokteran forensik terdiri dari;





hispatologi forensik;



toksikologi kualitatif Napza;



hispatologi kuantitatif Napza;



toksikologi kuantitatif;



bercak mani/swab vagina;



bercak darah;



diatome/detruksi asam;



kualitatif alkohol;



golongan darah;



rontgen forensik

gali kubur/ekshumasi dalam & luar
kota terdiri dari;





Eksumasi dalam kota;



Eksumasi luar kota.

yankes korban kekerasan pada
wanita dan anak yang tidak dijamin
BPJS terdiri dari;





non KDRT dewasa rawat jalan



KDRT dewasa rawat jalan



non KDRT anak rawat jalan



KDRT anak rawat jalan

yankes tahanan terdiri dari:


Ranap tahanan tanpa tindakan
operasi;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

77



Ranap

tahanan

dengan

tindakan operasi.
pelayanan kesehatan keamanan dan

-

ketertiban terdiri dari:






b)

keslap khusus terdiri dari;


dukungan obat-obatan



alkes habis pakai



uang saku.

keslap rutin terdiri dari;


dukungan obat-obatan;



alkes habis pakai.

Geomedicin terdiri dari;


transportasi petugas survey;



konsumsi rapat;



honorarium konsultan;



pembuatan buku geomedik;



pembuatan peta geomedik.



Deteksi narkoba;



Tes informasi.

Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri (giat
3073) terdiri dari:
(1) Layanan Perkantoran
(a) Pembayaran Gaji, Lembur, Honorarium dan
vakasi
(b) Pengadaan peralatan perlengkapan kantor
terdiri dari:
-

belanja bahan;

-

belanja honor panitia;
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-

belanja

barang

persediaan

barang

konsumsi.
(2) Layanan Umum
(a) Supervisi terdiri dari :
-

Belanja perjalanan dinas Jakarta - Makasar

(b) Peningkatan kemampuan personel

terdiri

dari:
-

Pelatihan

Keperawatan

Kardiovaskuler

tingkat dasar;
-

Pelatihan lanjutan PPI;

-

Pelatihan food security;

-

Training CSSD;

(c) penyusunan RKA-K/L, SRAA dan DIPA terdiri
dari:
-

belanja bahan;

-

belanja perjalanan dinas dalam kota;

-

belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota;

(d) Dukungan operasional satker terdiri dari;
-

Belanja bahan;

-

Belanja perjalanan dinas dalam kota.

(e) Honorarium SAI /SAKPA/ SIMAK / SMAP /
pengelola keuangan.
c)

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Polri
terdiri dari:
(1) penyelenggaraan peneltian dan pengembangan
terdiri dari:
i. penelitian infeksi nosokomial
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2.

Pagu Indikatif TA. 2022.
Rencana Pagu Indikatif Rumkit Bhayangkata Pusat Pusdokkes
Polri Tahun 2021 sebesar Rp 652.518.678.000,- (enam ratus lima
puluh dua miliar lima ratus delapan belas juta enam ratus tujuh
puluh delapan ribu rupiah) mengalami kenaikan sebesar Rp
53.555.514.000,- atau sebesar 9 % dari Pagu Anggaran Tahun 2020
sebesar Rp 598.963.164.000,- dengan perincian komposisi usulan
anggaran sebagai berikut :
a.

Rincian usulan Pagu Indikatif Rumkit Bhayangkara Pusat
Pusdokkes Polri Sukanto TA. 2022 per jenis belanja sebagai
berikut:

b.

1)

Belanja Pegawai

Rp

52.730.192.000,-

2)

Belanja Barang

Rp

564.562.486.000,-

3)

Belanja Modal

Rp

35.226.000.000,-

Rincian usulan Pagu Indikatif Rumkit Bhayangkara Pusat
Pusdokkes Polri Sukanto TA. 2022 per sumber anggaran
sebagai berikut:

c.

1)

Rupiah Murni

Rp

72.924.432.000,-

2)

BLU

Rp

579.594.246.000,-

Rincian usulan Pagu Indikatif Rumkit Bhayangkara Pusat
Pusdokkes Polri Sukanto TA. 2022 per program sebagai
berikut:
1)

Program Modernisasi Almatsus & Sarana Prasarana
Polri sebesar Rp 39.865.807.000,- terdiri dari:
a)

Pengembangan

peralatan

Polri

sebesar

Rp 35.226.000.000,- terdiri dari :
(1) Peralatan

kesehatan

(BLU)

28.426.000.000,- terdiri dari :

sebesar

Rp
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(a) Pengadaan

alkes

sebesar

Rp

28.426.000.000,(2) Peralatan

Kantor

(BLU)

sebesar

Rp

6.800.000.000,- terdiri dari:
(a) pengadaan non alkes (BLU) sebesar Rp
6.800.000.000,b)

Dukungan manajemen dan tehnik sarpras (RM)
sebesar Rp 4.639.807.000,- terdiri dari:
(1) operasional dan pemeliharaan kantor (RM)
sebesar Rp 4.639.807.000,- terdiri dari:
(a) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4
/6/10 sebesar Rp 816.223.000,(b) Perawatan kendaraan bermotor roda 2
sebesar Rp 10.920.000,(c) Pemeliharaan peralatan kantor sebesar
Rp 363.250.000,- terdiri dari:
-

har komputer sebesar Rp 62.050.000,-

-

har printer sebesar Rp 90.000.000,-

-

har AC sebesar Rp 181.200.000,-

-

Har server 2 processor sebesar Rp
25.000.000,-

-

Har server 1 prosesor sebesar Rp
5.000.000,-

(d) Pemeliharaan peralatan fungsional sebesar
Rp 111.950.000,- terdiri dari :
-

Pemeliharaan
water

IPAL/mesin

purification

sebesar

waster
Rp

96.000.000,-

Pemeliharaan Incenerator sebesar Rp
15.950.000,-
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(e) Pemeliharaan gedung kesehatan sebesar
Rp 3.337.464.000,- terdiri dari:
-

belanja bahan sebesar Rp 2.000.000,-

-

belanja honor panitia sebesar Rp
9.674.000,-

-

belanja

pemeliharaan

gedung

&

bangunan sebesar Rp 3.325.790.000,-

2)

Program

Dukungan

Manajemen

sebesar

Rp.

612.652.871.000.- (enam ratus dua belas miliar enam
ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh satu
ribu rupiah) meliputi :
a)

Pelayanan Kesehatan Polri

BLU

sebesar Rp.

558.615.948.000,- terdiri dari :
(1) Layanan

Kesehatan

sebesar

Rp

489.538.732.000,- terdiri dari :
(a) pembayaran gaji, lembur, honorarium dan
vakasi sebesar Rp 273.143.200.000.000,terdiri dari
-

belanja gaji, dan tunjangan sebesar
Rp 131.824.000.000,-

-

belanja

jasa

sebesar

Rp

141.319.200.000,(b) rapat-rapat koordinasi / kerja / dinas
/pimpinan kelompok kerja / konsultasi
sebesar Rp 120.000.000,(c) Pembinaan sistem manajemen sebesar
84.000.000,- terdiri dari:
-

Audit

eksternal

92.000.000,-

sebesar

Rp

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

82

(d) pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp
1.567.500.000,- terdiri dari:
-

belanja pemeliharaan kerusakan non
alat

Kedokteran

sebesar

Rp

1.567.500.000,(e) pemeliharaan peralatan fungsional sebesar
Rp 5.000.000.000,- terdiri dari:
-

belanja pemeliharaan kerusakan alat
Kedokteran

sebesar

Rp

5.000.000.000,(f)

peningkatan kemampuan personel sebesar
Rp 1.685.000.000,- terdiri dari:
-

peningkatan

mutu

sebesar

Rp

1.185.000.000,-

pelatihan medis, paramedik dan non
medis sebesar Rp 500.000.000,-

(g) pemeliharaan gedung kesehatan sebesar
Rp 3.000.000.000,(h) Dukungan

Penyelenggaraan

Pelayanan

Kesehatan sebesar Rp 259.760.546.000,terdiri dari :
-

belanja

barang

sebesar

Rp

49.869.520.000,-; terdiri dari:


biaya

konsul

dan

perawatan

sebesar Rp 4.400.000.000,

biaya

telpon

sebesar

Rp

726.000.000,

biaya

promosi

rumah

sebesar Rp 4.800.000.000,-

sakit
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biaya duksopsnal sebesar Rp
1.017.720.000,-



biaya

KSO

sebesar

Rp

12.295.800.000,

belanja alat satri sebesar Rp
1.000.000.000,-



belanja labu darah PMI sebesar
Rp 6.000.000.000,-



belanja

tenun

sebesar

Rp

3.300.000.000,

belanja jasa kebersihan sebesar
Rp 16.000.000.000,-



belanja

BMP

sebesar

Rp

sebesar

Rp

330.000.000,-

belanja

perjalanan

52.500.000,-

belanja barang persediaan barang
konsumsi

sebesar

Rp

111.920.632.000,- terdiri dari:


bahan makan pasien sebesar Rp
8.919.125.000,-



pengadaan
farmasi

alkes

habis

sebesar

pakai
Rp

29.554.585.000,

pengadaan alkes habis pakai non
farmasi

sebesar

Rp

25.000.000.000,

pengadaan reagen sebesar Rp
13.551.700.000,-
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film

sebesar

Rp

1.947.650.000,

pengadaan O2 dan N2O sebesar
Rp 7.007.224.000,-



biaya cetak (reproduksi) sebesar
Rp 9.829.198.000,-



pengadaan kaporlap sebesar Rp
3.301.150.000,-



pengadaan

alat

kebersihan

sebesar Rp 7.500.000.000,

pengadaan ATK /bahan komputer
sebesar Rp 2.310.000.000,-



pengadaan

komponen

listrik

sebesar Rp 2.500.000.000,

pengadaan

LPG

sebesar

Rp

500.000.000,-

belanja barang persediaan lainnya
yaitu pengadaan obat sebesar Rp
75.979.546.000,-

-

belanja barang Penanganan Pandemi
Covid-19 sebesar Rp 21.938.348,00

Pengadaan Alsatri sebesar Rp
1.200.000.000,-



Pengadaan

AHP

sebesar

Rp

11.950.000.000,

Pengadaan Reagen sebesar Rp
5.932.920.000,-



Pengadaan
655.428.000,-

Film

sebesar

Rp
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Pengadaan

obat

Kesehatan)

sebesar

(bekal
Rp

2.200.000.000,(2) Layanan

Kesehatan

RM

sebesar

Rp

14.247.702.000,- terdiri dari :
(a) pemeriksaan

kesehatan

sebesar

Rp 1.023.196.000,- terdiri dari:
-

Pelayanan Kesehatan Kesamaptaan
Polri berupa Rikkesla yang terdiri dari:


rikkesla intensif I sebesar Rp
831.351.000,-



rikkesla Intensif II sebesar Rp
176.680.000,-



rikkesla Intensif III sebesar Rp
15.165.000,-

(b) Poliklinik

/

obat–obatan

sebesar

Rp 7.988.255.000,- terdiri dari:
-

Kuratif dan rehabilitative sebesar Rp
1.241.075.000,- terdiri dari:


penyakit/kecelakaan
tindakan

operasi

tanpa
sebesar

Rp

401.075.000,

penyakit/kecelakaan
tindakan

operasi

dengan
sebesar

Rp

840.000.000,-

penyakit tertentu diluar BPJS (karena
tugas)

sebesar

terdiri dari:

Rp

147.180.000,-
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rawat tingkat lanjut siswa non
bedah sebesar Rp 56.940.000,-



ranap siswa diktuk tanpa operasi
sebesar Rp 20.296.000,-



ranap

siswa

diktuk

dengan

operasi sebesar Rp 69.944.000,-

pelayanan

kesehatan

akibat

pelaksanaan tugas latihan dan operasi
Polri sebesar Rp 6.600.000.000,(c) Belanja

barang

Covid-19

penanganan

sebesar

Rp

Pandemi

3.449.300.000,-

terdiri dari:
 Swab test sebesar Rp 2.949.300.000, Rapit

tes

antigen

sebesar

Rp

500.000.000,(d) Dukungan

penyelenggaraan

pelayanan

kesehatan sebesar Rp 1.786.951.000,terdiri dari:
-

pelayanan

DVI

sebesar

Rp

476.625.000,- terdiri dari :


pemeriksaan Ante Mortem dan
Post

Mortem

sebesar

Rp

286.625.000,- terdiri dari:
 Pemeriksaan DNA sebesar Rp
230.000.000, Dental

Otopsi

16.625.000,-

sebesar

Rp
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 Pemeriksaan jenazah luar dan
dalam

sebesar

Rp

40.000.000,

pemulasaran

jenazah

sebesar

170.000.000,- terdiri dari:
 embalming 25.000.000, peti

jenazah

sebesar

Rp

sebesar

Rp

125.000.000, kain

kafan

20.000.000,

kantong

jenazah

sebesar

Rp

20.000.000,-

pelayanan
sebesar

kedokteran

forensik

Rp 1.193.637.000,- terdiri

dari:


pembuatan

VER/korban

hidup

sebesar Rp 161.151.000,- terdiri
dari:
 korban

hidup

sebesar

Rp

73.251.000, korban mati /pemeriksaan luar
sebesar Rp 45.000.000, Korban Mati/otopsi sebesar Rp
42.900.000,

pemeriksaan

laboratorium

kedokteran forensik sebesar Rp
24.450.000,- terdiri dari:
 hispatologi

forensik

Rp 2.500.000,-

sebesar
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 toksikologi

kualitatif

NAPZA

sebesar Rp 7.500.000, Hispatologi kuantitatif NAPZA
sebesar Rp 400.000, Toksikologi kuantitatif sebesar
Rp 400.000, Bercak

mani/swab

vagina

sebesar Rp 2.000.000, Bercak

darah

sebesar

Rp

4.000.000, Diatome/detruksi

asam

sebesar Rp 3000.000, Kualitatif alkohol sebesar Rp
250.000, Golongan darah sebesar Rp
4.200.000, Rotgen forensik sebesar Rp
200.000,

gali kubur/eksumasi dalam dan
luar kota sebesar Rp 28.650.000,terdiri dari:
 eksumasi dalam kota sebesar
Rp 14.325.000, eksumasi luar kota sebesar Rp
14.325.000,-



yankes korban kekerasan pada
wanita
dijamin

dan

anak

BPJS

yang

sebesar

222.900.000,- terdiri dari:

tidak
Rp
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 Non

KDRT

Dewasa

Rajal

sebesar Rp 78.300.000, KDRT Dewasa Rajal sebesar
Rp 36.000.000, Non KDRT Anak Rajal sebesar
Rp 105.900.000, KDRT Anak Rajal sebesar Rp
2.700.000,

yankes

tahanan

sebesar

Rp

756.485.000,- terdiri dari:
 Ranap Tahanan tanpa operasi
sebesar Rp 254.985.000, Ranap

Tahanan

operasi

dengan

sebesar

Rp

501.500.000,-

pelayanan kesehatan keamanan dan
ketertiban sebesar Rp 116.690.000,terdiri dari:


yankes lap khusus sebesar Rp
27.540.000,- terdiri dari:
 Dukungan

obat-obatan

sebesar Rp 12.000.000, Alkes habis pakai sebesar Rp
3.540.000, Uang

saku

sebesar

Rp

12.000.000,

yankes lap rutin sebesar Rp
10.050.000,- terdiri dari:
 dukungan obat-obatan sebesar
Rp 7.500.000,-
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 alkes habis pakai sebesar Rp
2.550.000,

geomedicine

sebesar

Rp

10.000.000,- terdiri dari;
 transportasi

petugas

survey

sebesar Rp 880.000, konsumsi rapat sebesar Rp
2.400.000, honorarium konsultan sebesar
Rp 1.540.000, pembuatan

buku

Geomedik

sebesar Rp 1.680.000, pembuatan geomedik sebesar
Rp 3.500.000,

deteksi

narkoba

sebesar

Rp

60.000.000,

tes

informasi

sebesar

Rp

9.100.000,b)

Dukungan Pelayanan Internal Perkantoran Polri
(RM) sebesar Rp 53.743.522.000,- terdiri dari:
(1) Layanan

perkantoran

RM

sebesar

Rp

52.730.192.000,- terdiri dari:
(a) Pembayaran gaji dan tunjangan sebesar
Rp 52.730.192.000,(2) Operasional dan pemeliharaan kantor sebesar
Rp 1.013.330.000,- terdiri dari:
(a) Pengadaan peralatan perlengkapan kantor
sebesar Rp 1.013.330.000,- yang terdiri
dari:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT
NOMOR
: KEP/ 165 /VI/2021
TANGGAL
: 30 JUNI 2021

91

 Belanja bahan sebesar Rp 1.480.000, Belanja Honor sebesar Rp 7.130.000, Belanja barang persediaan bekal kantor
sebesar Rp 1.004.720.000,(3) Dukungan

operasional

Pertahanan

dan

Keamanan
(a) Supervisi Jakarta – Makasar sebesar Rp
32.915.000,(b) peningkatan kemampuan personel sebesar
Rp 41.700.000,- terdiri dari:
 pelatihan keperawatan cardiovaskuler
tingkat dasar Rp 22.700.000, pelatihan lanjutan PPI sebesar

Rp

6.000.000, pelatihan food security sebesar Rp
4.500.000, training CSSD sebesar Rp 8.500.000,(c) penyusunan RKA-K/L, SRAA dan DIPA
sebesar Rp 82.207.000,- terdiri dari :
-

belanja bahan sebesar Rp 35.327.000,-

-

belanja perjalanan dinas dalam kota
sebesar Rp 16.500.000,-

-

belanja perjalanan dinas paket meeting
dalam kota sebesar Rp 30.380.000,-

(d) dukungan

operasional

satker

sebesar

Rp 73.983.000,- terdiri dari:
-

belanja bahan sebesar Rp 55.533.000,-

-

belanja perjalanan dinas dalam kota
sebesar Rp 18.450.000,-
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(e) Honorarium SIMAK/SMAP/SAI sebesar Rp
16.200.000,- terdiri dari:
-

Honorarium

pengelola

SIMAK-BMN

sebesar Rp 3.600.000,-

Honorarium pengelola SAI sebesar Rp
1.800.000,-

-

Honorarium pengelola SMAP sebesar
Rp 7.200.000,-

-

Honorarium

Sirena/E-monev

sebesar

Rp 3.600.000,c)

Penyelenggaraan Penelitian & Pengembangan Polri
RM sebesar Rp 46.396.000,- terdiri dari:
(1) Penelitian

Infeksi

Nosokomial

46.396.000,-;

3.

RENCANA KEGIATAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2022

sebesar

Rp
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TARGET
KO

PROGRAM /

INDI

DE

KEGIATAN

KATOR

PRAKIRAAN MAJU
REN
2023

2024

CANA

2025

2022

1
060.0
1.WA
3072

2

3

4

T

PRAKIRAAN MAJU

REN
CANA

KE

ALOKASI (Ribu Rupiah)

2023

2024

2025

10

11

2022
5

6

7

8

9

11.599

11.88

12.18

12.490

558.615.948

574.409.500

588.726.000

603.508.000

org

8 org

6 org

org

12

12

12

12

53.990.527

55.340.300

56.724.000

58.142.000

bulan

bulan

bulan

bulan

46.396

50.000

50.000

50.000

35.226.000

35.900.000

36.922.000

38.000.000

4.639.807

5.000.000

5.000.000

5.000.000

Program Dukungan Manajemen
Pelayanan

Jumlah

Kesehatan

Personil /

Polri

Pasien
yang
terlayani
dengan
baik

3073

Dukungan

Layanan

Pelayanan

Perkan

Internal

toran

Perkantoran
Polri
5067

Penyelenggara

Jumlah

1

1

1

1

an Penelitian

laporan

lap

lap

lap

lap

dan
Pengembang
an Polri

02

Program Modernisasi Almatsus dan Sarana Prasarana Polri

3084

Pengembang

Tersedia

649

665

.680

700

an Peralatan

nya

unit

unit

unit

unit

Polri

Peralatan
Kesehata
n Polri

5059

Dukungan

Terpeliha

12

12

12

12

Manajemen

ranya

bln

bln

bln

bln

dan

peralatan

Tehnik

Sarpras

mesin

4.

Kegiatan Pagu Indikatif TA. 2022

12
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a.

pengadaan alkes (BLU);

b.

pengadaan nonalkes (BLU);

c.

pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 (RM);

d.

pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (RM);

e.

pemeliharaan Komputer (RM);

f.

pemeliharaan printer (RM);

g.

pemeliharaan AC (RM);

h.

har server 2 prosesor;

i.

har server 1 procesor;

j.

pemeliharaan IPAL/mesin waster water purification (RM);

k.

pemeliharaan incinerator (RM);

l.

pemeliharaan gedung dan bangunan kesehatan (RM);

m. belanja bahan pemeliharaan gedung kesehatan (RM);
n.

belanja honor giat pemeliharaan gedung kesehatan (RM);

o.

belanja gaji dan tunjangan (BLU);

p.

belanja jasa (BLU);

q.

rapat (BLU);

r.

audit eksternal (BLU);

s.

belanja pemeliharaan kerusakan non alat kedokteran (BLU);

t.

belanja pemeliharaan kerusakan alat kedokteran (BLU);

u.

peningkatan mutu (BLU);

v.

pelatihan medis, paramedis dan non medis (BLU);
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w.

belanja pemeliharaan gedung kesehatan (BLU);

x.

biaya konsul dan perawatan (BLU);

y.

biaya telepon (BLU);

z.

biaya promosi rumah sakit (BLU);

aa. biaya dukopsnal (BLU);
bb. biaya KSO (BLU);
cc. belanja alat satri (BLU);
dd. belanja labu darah PMI (BLU);
ee. belanja tenun (BLU);
ff.

belanja jasa kebersihan (BLU);

gg. belanja BMP (BLU);
hh. belanja transport harian dalam kota (BLU);
ii.

bahan makan pasien (BLU);

jj.

pengadaan alkes habis pakai farmasi (BLU);

kk. pengadaan alkes habis pakai non farmasi (BLU);
ll.

pengadaan reagen (BLU);

mm. pengadaan film (BLU);
nn. pengadaan O2 dan N2O (BLU);
oo. biaya cetak (reproduksi) (BLU);
pp. pengadaan kaporlap (BLU);
qq. pengadaan alat kebersihan (BLU);
rr.

pengadaan ATK/bahan Komputer (BLU);
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ss. pengadaan komponen listrik (BLU);
tt.

pengadaan LPG (BLU);

uu. pengadaan obat (bekal kesehatan) (BLU);
vv. pengadaan alat satri Covid (BLU);
ww. pengadaan AHP Covid (BLU);
xx. pengadaan Reagen Covid (BLU);
yy. pengadaan film Covid (BLU);
zz. pengadaan obat bekal kesehatan Covid (BLU);
aaa. pelayanan kesehatan kesamaptaan Polri (RM);
bbb. pelayanan kuratif dan rehabilitatif (RM);
ccc. pelayanan penyakit tertentu diluar BPJS (karena tugas) (RM);
ddd. pelayanan kesehatan akibat pelaksanaan tugas latihan dan
operasi Polri (RM);
eee. belanja barang penanganan Pandemi Covit (RM);
fff. pelayanan DVI (RM);
ggg. pelayanan Kedokteran Forensik (RM);
hhh. pelayanan kesehatan keamanan dan ketertiban (RM);
iii.

pembayaran gaji dan tunjangan (RM);

jjj.

pengadaan bekal kantor(RM);

kkk. belanja bahan pengadaan bekal kantor(RM);
lll.

belanja honor pengadaan bekal kantor(RM);

mmm.

supervise;
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nnn. peningkatan kemampuan personel (RM);
ooo. penyusunan RKA-K/L dan DIPA (RM);
ppp. dukops satker (RM);
qqq. belanja transport dalam kota subbagkeu (RM);
rrr. honorarium SAI/SAKPA/SMAP/pengelola keuangan (RM);
sss. penelitian infeksi Nosokomial (RM).
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Penutup

Demikian Rencana Kerja Rumkit Bhayangkara Pusat Pusdokkes
Polri TA. 2022 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan
kegiatan TA. 2022.

Jakarta, 30 Juni 2021
KARUMKIT BHAYANGKARA PUSAT PUSDOKKES POLRI

dr. ASEP HENDRADIANA, Sp.An. KIC. MKes
BRIGADIR JENDERAL POLISI

