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I. PENDAHULUAN 
a. Dasar : 

1. Undang – Undang No. 2 th 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; 

2. Skep/551/VII/2003, Ttg petunjuk pelaksanaan pengamanan obyek khusus; 

3. Rencana Kerja Polres Bima Kota. 
 

b. Latar Belakang 
Bahwa personil piket jaga sat sabhara perlu Mencermati dan dari situasi dan kondisi 
yang berada di mako Polres Bima Kota yang dihuni oleh personil serta di dalamnya 
terdapat bangunan perkantoran, dokumen – dokumen penting/data – data dan selain 
itu berdampingan dengan rumah dinas para pejabat utama Polres Bima Kota. 
Dengan kondisi yang ada tersebut perlu ditetapkan / dibuat suatu standar pedoman 
pengamanan yang lebih dikenal dengan sebutan SOP (Standar Operasional 
Prosedur) guna menangkal, mencegah. Mengetahui hal – hal yang dapat 
menimbulkan kerugian organisasi Kepolisian khususnya Polres Bima Kota, dan selain 
itu sekaligus memberikan ketegasan dan tanggung jawab setiap personil yang sedang 
melaksanakan tugas / yang berada di dalam lingkungan mako Polres Bima Kota untuk 
dapat dilaksanakan. 
Pengamanan Mako yang saat ini belum mencerminkan kepekaan personil tugas jaga 
terhadap lingkungan Mako Polres Bima Kota. 
SOP ini dibuat untuk dipedomani bagi setiap anggota Polri khususnya fungsi Sat 
Sabhara yang pada saat itu sedang melaksanakan tugas agar lebih cermat 
mengantisipasi gangguan maupun ancaman yang berada di dalam lingkungan Mako 
Polres Bima Kota. 

c. Maksud dan Tujuan 
1. Maksud : 

Memberikan rasa aman terhadap personil Polres Gorontalo yang 
berkediaman di markas komando, serta menjadi pedoman atau dasar 
dalam melakukan kegiatan pengamanan. 

 

2. Tujuan : 
Sebagai petunjuk atau pedoman bagi personil Polres Bima Kota yang 

sementara melaksanakan piket markas komando pada satuan fungsi 
masing – masing. 

 
 



d. Tata Urut 
BAB I  PENDAHULUAN 
BAB II  SISTEM PENGAMAN MAKO POLRES BIMA KOTA 
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN 
BAB IV PENUTUP 
 

II. SISTEM PENGAMANAN PENJAGAAN MAKO POLRES BIMA KOTA 
1. Waktu : Pelaksanaan waktu piket penjagaan Mako Polres Bima Kota dilaksanakan 

1 x 12 jam. 
2. Kegiatan : Melakukan Ptroli di seputaran Mako Polres Bima Kota dan melayani 

tamu yang datang berkunjung ke Mako Polres Bima Kota. 
3. Gangguan : Tindakan yang sudah nyata dan dapat menimbulkan kerugian yang 

berupa korban jiwa dan harta benda. 
4. Pengamanan : Suatu kegiatan personil yang bertugas menjaga keamanan Markas 

dengan tujuan memberikan rasa aman dan tentram terhadap personil dan tamu 
yang berkunjung. 

5. Sasaran : 
a. Manusia  : Personil Polri, Tamu, dan lain – lain. 
b. Materill  : Bangunan, sarana angkutan, perlengkapan barang – barang  

Dinas 
c. Informasi : Dokumen, pembicaraan telpon dan lain – lain. 

6. Pendekatan Pengamanan : 
Pendekatan pengamanan lebih kepada pencegahan kerugian baik kerugian 
materi maupun harta benda serta kepercayaan. 

7. Desain pola pengamanan obyek : 
a. Sifat Pengamanan : 

1) Pengamanan Tertutup 
Menentukan sumber daya pengamanan tertutup antara lain : 

 Mekanisme pengamanan tertutup ( pengamatan & penggambaran ) 

 Kekuatan personil ( jumlah & standar kemampuan ) 

 Sarana dan prasarana ( Alkom &  ruangan wawancara ) 
2) Pengamanan Terbuka 

Menentukan sumber daya pengamanan terbuka antara lain : 

 Mekanisme pengamanan terbuka ( penjagaan & razia/sweping) 

 Kekuatan personil ( jumlah & standar kemampuan ) 

 Sarana dan prasarana ( Metek, Miror Set & ruang SPK ) 
b. Metode Pengamanan : 

1) Pengamanan yang dilakukan oleh Manusia : 

 Pengamatan dan penggambaran 

 Penjagaan 

 Pengaturan 

 Patroli 

 Pengawalan 

 Razia / sweping 
2) Pengamanan menggunakan alat : 

 Perlunya pengamanan menggunakan peralatan seperti : 
 Metek 
 Miror set 
 Pagar beton 
 Pintu besi 

 



8. Menentukan kegiatan pengamanan : 
Menentukan kegiatan pengamanan berupa : 

a. Metode pengaturan antara lain : 
1) Tempat keluar masuk manusia / barang dilingkungan Polres Bima 

Kota. 
2) Ruang parkir 
3) Route lalu lintas di dalem areal parkir Polres Bima Kota 
4) Tempat penyimpanan barang inventaris Polres Bima Kota. 

b. Metode penjagaan antara lain : 
1) Menyangkut jumlah personil yang digunakan 
2) Giliran waktu jaga 
3) Penentuan tempat jaga yang dipandang strategis (POS) 
4) Pusat kontrol penjagaan 

c. Metode Patroli antara lain : 
1) Waktu patroli dalam kesatrian 
2) Jumlah personil 
3) Route patroli 
4) Jumlah giliran ptroli / Jadwal Pengembangan Tugas 

9. Ketentuan lain – lain : 
a. Pengamanan berupa razia / sweping memperhatikan hal sebagai berikut : 
b. Perlengkapan personil Polri dalam melaksanakan pengamanan antara lain 

: 
c. Fungsi Sat Sabhara dalam tugasnya menjaga berkordinasi dengan piket 

fungsi lainnya yang berada dilingkungan Mako Polres Bima Kota. 
 

III. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 

Kegiatan Penjagaan Markas Komando merupakan tugas Kepolisian yang harus 
diperhatikan dan ditingkatkan oleh setiap anggota  piket jaga Mako yaitu bidang Sat 
Sabhara. 

 
2. Saran 

Untuk lebih mengoptimalkan dan pencapaian sasaran dalam pelaksanaan tugas 
dimohon kiranya dapat diberikan kebutuhan sarana dan prasarana. 

 
IV. PENUTUP 

Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) Penjagaan Markas Komando (MAKO) ini 

disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas anggota Sat Sabhara Polres Bima Kota 

di lapangan. 
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