
SOSIALISASI ZI MELALUI MEDIA SOSIAL3

Melalui media sosial facebok dan insatgram  Polres sorong mempublikasikan inovasi dan 
komitmen Pembangunan wilayah bebas dari korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Dan Melayani (Wbbm) agar masyarakat mengetahui usaha polri dalam mewujudkan dan 
memerangi wilayah bebas dari korupsi
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SOSIALISASI ZI MELALUI MEDIA SOSIAL4

Melalui media sosial Satuan Lalulintas Polres Sorong dan sat intelkam mempublikasikan 
inovasi dan komitmen Pembangunan Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Dan Melayani (Wbbm) agar masyarakat mengetahui usaha polri dalam 
mewujudkan dan memerangi wilayah bebas dari korupsi
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KOMITMEN BERSAMA 5

Kapolsek Aimas Akp Emmy Fenitiruma, S. Sos melaksanakan kegiatan sosialisasi upaya dan kesiapan polres sorong 
dalam penilaian zona integritas tahun 2018, bertempat di aula distrik mariat kabupaten sorong, Dalam 
sambutannya menyampaikan pengertian dari Zona Integritas (ZI) yang nantinya tujuan utamanya adalah untuk 
mencapai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bebas Birokrasi Melayani sehingga masyarakat menjadi puas dengan 
pelayanan prima dari Polres Sorong maupun di Polsek Jajaran Untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan 
program penuntasan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dibutuhkan komitmen dan dukungan 
serta penilaian dari seluruh masyarakat, sehingga tujuan Reformasi Birokrasi pemerintah / kepolisian dapat 
terlaksana.
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KOMITMEN BERSAMA 6
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PERUBAHAN POLA PIKIR DAN BUDAYA KERJA7

Dengan berpakaian lengkap seragam Polisi Brigpol Said, SH tampak akrab dan tidak canggung mengajar 
mengaji kepada anak anak. Sebaliknya anak anakpun dengan semangat dan senang diajari mengaji oleh 
seorang anggota Polisi.

• Polisi Memberikan Tips Tips Kesuksesan Dalam Usaha Budidaya Ikan Lele

Anggota POLSEK BERAUR Bripka ASHARI Berperan Aktif Dalam Budidaya Ikan Lele ia ingin mengajak masyarakat kampung  bersama - sama berkembang dalam usaha budidaya ikan 
lele 12



• ROLE MODEL ( Keteladanan Pimpinan )8
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• ROLE MODEL ( Keteladanan Pimpinan )9

Selesai  apel pagi Kapolres Sorong 
memberikan contoh sikap tampang 
kepada seluruh personil agar dalam 
m e m b e r i k a n  p e l ay a n a n  ke p a d a 
masyarakat tetap menjaga kerapian dan 
kebersihan

Perwira Polres Sorong bersama anggota 
Polres Sorong melaksanakan giat kerja bakti 
di halaman polres sorong guna menjaga 
kebersihan dan kerapiaan fasilitas pelayanan 
polres sorong agar masyarakat nyaman

14


