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I. PENDAHULUAN 

 
1. Umum 

 
a. Bahwa dalam rangka pengembangan program polmas, kegiatan 

Sat Binmas diprioritaskan kepada giat penyuluhan/ceramah dan 
sosialisasi kepada Toga, Tomas, Todat, Pelajar, Satpam dan 
Polsus serta masyarakat pada umumnya yang meliputi lingkungan 
kerja, lingkungan pemukiman dan lingkungan sekolah  guna 
meningkatkan partisipasi dan kesadaran hukum bermasyarakat. 
 

b. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum maka diperlukan 
masyarakat Indonesia yang taat dengan hukum dan peraturan 
Perundang-Undangan sehingga merupakan salah satu factor 
pendukung terwujutnya keamanan dan ketertiban. 

 
2. Maksud dan Tujuan 

 
a. Standar Operasional Prosedur Sat Binmas ini dimaksud untuk 

memberikan pemahaman tentang pelaksanaan tugas dan 
mendukung pemantapan program polmas yang diprioritaskan untuk 
memberikan penyuluhan/ceramah kepada kalangan Toga, Tomas, 
Todat, pelajar, Satpam dan Polsus serta masyarakat Kab.Bima 
Kota pada umumnya guna meningkatkan partisipasi dan kesadaran 
hukum bermasyarakat. 
 
 
 
 
 
 

/b. tujuan ….. 
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b. Tujuan dibuatnya Standar Operasional Prosedur Sat Binmas ini 

untuk mengevaluasi dan meningkatkan kegiatan - kegiatan Sat 
Binmas dimasa yang akan datang didalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat sehingga sesuai dengan tujuan program Quick 
Wins itu sendiri yaitu pencepatan dalam merebut kepercayaan 
masyarakat (Pelayanan Prima) dan mewujutkan Negara Republik 
Indonesia adalah Negara hukum maka diperlukan masyarakat 
Indonesia yang taat dengan hukum dan peraturan perundang-
undangan sehingga merupakan salah satu factor pendukung 
terwujutnya keamanan dan ketertiban masyarakat, Penguatan 
Akuntabilitas Kinerja dan Monitoring Evaluasi sehingga dapat mewujud kan 
pelayanan prima sesuai dengan prinsip pemerintahan yang bersih 
(Clean Government) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good 
Governance). 

 
3. Ruang Lingkup 

 
 Standar Operasional Prosedur ( SOP ) Sat Binmas ini meliputi 
segala upaya dan kegiatan yang telah dilakukan serta sarana 
penunjang kegiatan dan tugas operasional Sat Binmas Polres Bima 
Kota.  

 
 

4. Tata Urut 
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II. DASAR 

 
a. Undang-undang Nomor 22  tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia 
 

b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep /737/X/2005 tanggal 13 
Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Modal 
Perpolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan tugas Polri. 

 
 
 
 
 

/iii.pelaksanaan ….. 
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III. PELAKSANAAN 
 
   Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Sat Binmas Polres Bima 
Kota tahun 2016 ini tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan rutin Sat Binmas 
sesuai dengan tugas pokok Sat Binmas Polres Bima Kotapada umumnya 
yaitu antara lain Satuan Binmas dipinpin oleh 1 (satu) orang Kasat yang 
dibantu oleh KBO, Ur Mintu, 3 (tiga) orang Kanit yaitu : Kanit Bintibmas, 
Kanit Binkamsa dan kanit Binpolmas yang pelaksanaan tugasnya meliputi. 

 

Satbinmas  

S O P PENYULUHAN MASYARAKAT 

 

 

1. Menyiapkan sasaran  

2. Membuat surat perintah 

3. Menyiapkan personel 

4. Memeriksa kelengkapan administrasi dan kelengkapan atau kondisi 

kendaraan bila digunakan. 

5. Menerima  AAP (Acara Arahan Pimpinan) 

6. Menggunakan gampol Binmas 

7. Petugas menggunakan perlengkapan perorangan antara lain : 

a. Pet / Pilkep. 

b. Tongkat “T”. 

c. Borgol. 

d. Peluit. 

e. Tanda Kewenangan sesuai gampol yang digunakan . 

f. Pengeras suara (Mega Phone/whirelese)  

g. Kamera. 

h. Laptop.  

8. Petugas menguasai tehnis dan taktis pembinaan dan penyuluhan. 

9. Dalam pelaksanaan tugas wajib bersikap simpatik, ramah, etis, korek, 
waspada , tegas tanggap, peduli, respons terhadap situasi dan dapat 
melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. 

10. Menguasai area sekitar tempat tugas. 

11. Dilarang melakukan tindakan yang melanggar Hukum 

12. Melaporkan posisi dan perkembangan situasi secara umum ke induk 
kesatuan dengan alkom yang ada 

 

 

/13. Dalam ….. 
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13. Dalam pelaksanaan tugas pengaturan kendali taktis dan kendali teknis 
berada pada pimpinan lapangan / pimpinan kesatuan, antara lain : 

a. Untuk Polres pengawasan dan pengendalian oleh Kasatwil 

/Wakasatwil/Kabagops dan Kasatfung serta Kbo/Kanit  Satfung. 

b. Untuk Polsek pengawasan dan pengendalian oleh Kasatwil 

/Wakasatwil/Kabagops dan Kapolsek serta Kanit Polsek. 

14. Dalam pelaksanaan tugasnya mengutamakan pencegahan ( prefeentive ). 

15. Menganev dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan.  

 

 

S O P PEMBERDAYAAN PERPOLISIAN MASYARAKAT (POLMAS) 

 

1. Menyiapkan personel polmas. 

2. Membuat surat perintah Polmas 

3. Menyiapkan materi pelatihan Polmas 

4. Menyiapkan sarana dan prasarana.  

5. Melakukan pelatihan Polmas. 

6. Sasaran Polmas : 

a. FKPM 

1) Melakukan pendataan FKPM  

2) Menyediakan buku mutasi 

3) Menerima pengaduan dari masyarakat 

4) Menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya 

5) Membuat laporan hasil penyelesaian masalah  

6) Mendokumentasikan hasil kegiatan 

7) Melaporkan ke Pembina FKPM 

 

b. DA’I KAMTIBMAS 

1) Melakukan pendataan Da’i Kamtibmas 

2) Petugas memberikan himbauan kepada Da’i Kamtibmas 

3) Da’I Kamtibmas menyampaikan himbauan kamtibmas kepada masyarakat  

 

c. TOKOH AGAMA 

1) Melakukan pendataan tokoh agama 

2) Melakukan silaturahmi dengan tokoh agama 

3) Petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada tokoh agama 

 

 

 

/d.tokoh ….. 
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d. TOKOH MASYARAKAT 

1) Melakukan pendataan tokoh masyarakat 

2) Melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat 

3)  Petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada tokoh masyarakat 

 

e. TOKOH PEMUDA 

1) Melakukan pendataan tokoh Pemuda 

2) Melakukan silaturahmi dengan tokoh Pemuda 

3) Petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada tokoh Pemuda 

 

f. TOKOH ADAT 

1) Melakukan pendataan tokoh Adat 

2) Melakukan silaturahmi dengan tokoh Adat 

3) Petugas memberikan himbauan kamtibmas kepada tokoh Adat 

 

 

7. Membuat laporan kegiatan dan jumlah anggota FKPM, Da’i Kamtibmas, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, tokoh Pemuda dan tokoh Adat 

8. Melakukan pengawasan. 

 

 

S O P PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP BENTUK-BENTUK 
PENGAMANAN SWAKARSA (PAM SWAKARSA) 

 

 

1. Menyiapkan personel Pam Swakarsa. 

2. Membuat surat perintah Pam Swakarsa. 

3. Menyiapkan materi pelatihan Pam Swakarsa. 

4. Menyiapkan sarana dan prasarana.  

5. Melakukan pelatihan Pam Swakarsa. 

6. Sasaran Pam Swakarsa : 

a. BUJP 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan BUJP 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap BUJP 

b. ANGGOTA SATPAM  

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Satpam 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap Satpam 

c. TOKOH MASYARAKAT 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Tokoh Masyarakat 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap Tokoh Masyarakat 

/tokoh ….. 
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d. TOKOH PEMUDA 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Tokoh Pemuda 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap Tokoh Pemuda 

e. TOKOH ADAT 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Tokoh Adat 

2). Melakukan pembinaan terhadap Tokoh Adat 

7. Melakukan pengawasan. 

 

S O P KEPOLISIAN KHUSUS ( POLSUS ) 

 

1. Membuat surat perintah pembinaan Polsus. 

2. Menyiapkan materi pelatihan Polsus. 

3. Menyiapkan sarana dan prasarana.  

4. Melakukan pelatihan Pam Swakarsa. 

5. Sasaran Pam Swakarsa : 

a. ANGGOTA SATPAM  

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Satpam 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap Satpam 

3). Menyiapkan buku mutasi 

4). Memeriksa kelengkapan alut dan alsus Satpam 

5).  

b. DLLAJ 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan DLLAJ 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap DLLAJ 

c. POLHUT 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Polhut  

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap Polhut 

d. SAT POL PP 

1). Petugas Melakukan melakukan pendataan Sat Pol PP 

2). Melakukan pembinaan terhadap terhadap Sat Pol PP 

 

S O P KERJASAMA DAN KOORDINASI 

 

1. Menentukan sasaran kerjasama / koordinasi. 

2. Memeriksa kelengkapan administrasi dan kelengkapan atau kondisi kendaraan 

bila digunakan. 

3. Menerima  AAP (Acara Arahan Pimpinan). 

4. Menggunakan gampol Sabhara sesuai ketentuan 

5. Mendatangi instansi yang akan bekerjasama dan koordinasi 

 

/6. menganev ….. 
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6. Menganev dan membuat laporan kepada pimpinan hasil kerjasama dan 

koordinasi 

 

S O P PENYELENGGARAAN FUNGSI 

 

1. KAUR BIN OPS 

a. Melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional  

b. Membantu perencanakan kegiatan operasiobnal Sat Binmas 

c. Mengoreksi Jukminu dan materi surat yang akan diajukan kepada     Kasat 
maupun Kapolres 

d. Mengoreksi laporan yang akan diajukan kepada Kasat Binmas maupun 
Kapolres. 

e. Melakukan pengawasan ketatausahaan Sat Binmas  

f. Melakukan pengawasan adminsitrasi Sat Binmas 

g. Mengoreksi laporan materi kegiatan unit Sat Binmas  

h. Melaksanakan anev kegiatan Sat Binmas  

i. Meporkan hasil anev Sat Binmas kepada Kasat Binmas. 

j. Memberikan saran dan masukan kepada kasat Binmas  

k. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas lainnya kepada Kasat Binmas 

 
2. KAUR MINTU 

 

a. Menerima surat masuk  

b. Mencatat dalam buku agenda surat 

c. Mencatat dalam lembar disposisi  

d. Menyajikan kepada Kasat Binmas melalui Kbo Binmas  

e. Mendistribusikan Surat sesuai disposisi. 

f. Mengoreksi laporan yang akan diajukan kepada Kasat Binmas maupun 

Kapolres. 

 

g. Melakukan ketatausahaan Sat Binmas 

h. Membuat surat dinas Sat Binmas  

i. Mengoreksi Jukminu surat yang dibuat oleh para Kanit  

j. Membuat rencana kegiatan Sat Binmas  

k. Meyiapkan administrasi personel Sat Binmas 

l. Menyelenggarakan administrasi materiil logistik 

m. Melakukan pengawasan distribusi surat dinas 

n. Melakukan pengarsipan surat dinas 

 

 

/3. polmas ….. 
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3. POLMAS 

a. Merencanakan pembentukan Polmas Kawasan 

b. Merencanakan pembentukan Polmas Komonitas  

c. Menyiapkan Konsep pembentukan Polmas Kawasan 

d. Menyiapkan Konsep pembentukan Polmas Komunitas 

e. Membuat surat dinas berkaitan dengan tugas Polmas 

f. Membantu pembentukan keanggotaan FKPM Polsek Jajaran 

g. Melaksanakan Pembinaan / penyuluhan kepada Anggota FKPM 

h. Mengadakan Pengawasan terhadap anggota FKPM 

i. Pendataan Keanggotaan FKPM 

j. Membantu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah 

k. Membantu melakukan koordinasi dengan DPRD. 

l. Membantu melakukan koordinasi dengan kesatuan TNI (Bhabinsa). 

m. Membantu melakukan koordinasi dengan lembaga peradilan. 

n. Membantu melakukan koordinasi dengan BUMN. 

o. Membantu melakukan koordinasi dengan kemenag Kabupaten/kodya. 

p. Membantu melakukan koordinasi dengan BPN 

q. Membantu melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. 

r. Membantu melakukan koordinasi dengan lembaga keagamaan 

s. Membantu melakukan koordinasi dengan Organisasi kemasyarakatan 

(Ormas). 

t. Membantu melakukan koordinasi dengan Da’i Kamtibmas. 

u. Membantu melakukan koordinasi dengan Tokoh 

v. Melakukan bin tehnis terhadap Bhabinkamtibmas 

w. Menerima laporan kegiatan Bhabinkamtibmas 

x. Mendatakan Bhabinkamtibmas sesuai dengan desa/kelurahan binaan     

y. Mendokumentasikan kegiatan Keanggotaan FKPM 

z. Melaporkan hasil kegiatan FKPM 

 

4. Bintibmas 

a. Menyiapkan rencana pembinaan terhadap Remaja, 

b. Menyiapkan rencana pembinaan terhadap wanita 

c. Menyiapkan rencana pembinaan terhadap  anak-anak  

d. Membantu koordinasi dengan instasi terkait tentang rencana Binredawan 

 

e. Membuat materi  pembinaan / penyuluhan 

f. Membuat surat pemberitahuan pembinaan / penyuluhan 

g. Menyiapkan sarana dan prasarana pembinaan 

h. Melakukan Pembinaan / Penyuluhan 

i. Mendokumentasikan Pembinaan/penyuluhan 

j. Membuat laporan hasil kegiatan kepada pimpinan 

/5.bin ….. 
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5. Bin Pam Swakarsa 

a. Merencanakan kegiatan Bin tehnis  Satpam 

b. Melaksanakan kegiatan Bin tehnis  Satpam 

c. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan Bin tehnis Satpam 

d. Membantu mengawasi pelaksanaan kegiatan Satpam 

e. Membantu pembuatan kartu Satpam 

f. Pendataan Satpam 

g. Merencanakan kegiatan Bin  Polsus 

h. Melaksanakan kegiatan Bin tehnis Polsus  

i. Membantu mengkoordinasikan  pelaksanaan kegiatan Polsus 

j. Membantu pengawasan pelaksanaan kegiatan Bin tehnis Polsus 

k. Pendataan Polsus 

l. Pendataan  PPNS 

m. Membantu mengkoordinasikan PPNS  

n. Membantu Koordinasi dengan pengguna Satpam 

o. Membantu Koordinasi dengan Instansi pengguna Polsus 

p. Melaksanakan pengawasan tugas Siskamling 

q. Membantu Koordinasi dengan yang terdapat PPNS 

r. Melaksakan Pengawasan terhadap Satpam 

s. Membantu Melakukan pengawasan terhadap Polsus 

t. Pengembangan pembentukan pam swakarsa 

 

IV. HASIL YANG AKAN DICAPAI 
 
a. Dengan memberikan penyuluhan / ceramah kepada kalangan Toga, 

Tomas, Todat, Pelajar Satpam dan Polsus serta masyarakat Kab. 
Bima Kota pada umumnya guna meningkatkan partisipasi dan 
kesadaran hokum bermasyarakat. 

   
b. Meningkatkan pemberdayaan kemitraan dengan lembaga pendidikan, 

masyarakat, tokoh masyarakat, instansi pemerintah / swasta, jasa 
pengamanan, tokoh agama, LSM agar dapat membantu pelaksanaan 
Tugas Polri. 

 
 
 
 
 
 

c.  Memberikan ..... 
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c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga sesuai 
dengan tujuan program Quick Wins itu sendiri yaitu percepatan 
dalam merebut kepercayaan masyarakat (Pelayanan Prima) 
penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, 
penataan perundang-undangan, peningkatan pelayanan publik, 
penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan 
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan monitoring 
evaluasi sehingga dapat mewujudkanpelayanan prima sesuai 
dengan prinsip pemerintahan yang bersih (Clean Government) 
dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan 
mewujudkan negara republic indonesia adalah negara hukum 
maka diperlukan masyarakat indonesia yang taat dengan hukum 
dan peraturan perundang-undangan sehingga merupakan salah 
satu factor pendukung terwujutnya keamanan dan ketertiban 
masyarakat. 

 
V. ANALISA DAN EVALUASI 

 
Dalam pelaksanaan tugas dilapangan ada beberapa kendala maupun 
hambatan yang terjadi sehingga hasil yang dicapai dalam rangka 
pembinaan belum sesuai dengan hasil yang akan diharapkan dan terdapat 
beberapa hambatan antara lain : 
 
12. Hambatan 
 
  a. Intern 
 Masih terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sat 

Binmas dan juga kemampuan anggota dalam pelaksanaan tugas 
/ memberikan pelayanan prima di lapangan masih perlu untuk 
ditingkatkan. 

 
b. Ekstern 
  Masih kurangnya kesadaran masyarakat terutama pemahaman 

tentang Pam Swakarsa dalam rangka menjaga kamtibmas 
dilingkungan masing-masing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. PENUTUP ..... 
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VI. PENUTUP 
 

13. Kesimpulan 
 

 Secara umum meskipun hambatan-hambatan tersebut diatas masih 
ada, namun pelaksanaan kegiatan Sat Binmas sudah berjalan 
dengan baik walaupun masih belum maksimal sesuai dengan 
harapan masyarakat. 
 

14. Saran 
 
 Guna kelancaran dan peningkatan pelaksanaan kegiatan Sat Binmas 

Polres Bima Kota dimasa mendatangkan disarankan : 
 

a. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap 
pelayanan Polri khususnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Sat 
Binmas serta menambah / meningkatkan sarana dan prasarana 
yang sudah ada. 

 
b. Untuk mendukung kegiatan pelayanan dilapangan seperti 

kegiatan Binluh dan penerangan kepada masyarakat yang 
semakin meningkat kiranya perlu didukung oleh Ranmor roda 2 , 
alat-alat peraga binluh dan kemampuan , keterampilan SDM 
anggota sebagai penyuluh.  

 
   Demikianlah Standar Operasional Prosedur Sat Binmas 

Polres Bima Kota ini dibuat untuk menjadikan arahan 
pelaksanaan tugas dan masukan bagi pimpinan dalam 
mengambil kebijaksanaan untuk peningkatan pelaksanaan tugas 
selanjutnya. 
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