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SAMBUTAN KASAT  SABHARA POLRES B IMA KOTA  

Assalammu’alaikum, Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita sekalian 

Pertama – tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 
karena atas ridho dan rahmat – NYA lah buku ”  S t a n d a r t  Operas iona l  
P rosedur  (SOP)  Satuan  Sabhara  P O L R E S  B I M A  K O T A  ” dapat 
terselesaikan dengan baik. Naskah ini dibuat sebagai pedoman bagi anggota Satuan 
Sabhara POLRES BIMA KOTA dalam menjalankan tugas khususnya melaksanakan 
patroli di wilayah hukum POLRES BIMA KOTA. 

 
Dengan Standar Operasional Prosedur ini diharapkan Satuan Sabhara 

POLRES BIMA KOTA mampu memberikan pelayanan yang prima dengan bermoral, 
terpuji, patuh hukum, penuh tanggung jawab, berdedikasi tinggi dan memiliki 
semangat juang yang tak pernah padam sebagai pemelihara Kamtibmas, penegak 
hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta dengan keberadaan 
anggota patroli Satsabhara POLRES BIMA KOTA diharapkan mampu untuk 
menekan kriminalitas di wilayah hukum Polres Bima Kota. 

 
Kami keluarga besar Satuan Sabhara POLRES BIMA KOTA mengucapkan 

terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak KaPOLRES BIMA KOTA AKBP. 
AHMAD NURMAN ISLMAIL, S.IK, Bapak Waka POLRES BIMA KOTA KOMPOL. 
NANANG BUDI SANTOSA, S.IK para Kabag dan Kasat POLRES BIMA KOTA yang 
banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada kami demi kesempurnaan dan 
suksesnya penyusunan SOP ini, serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada 
seluruh anggota Satsabhara atas loyalitas dan dedikasi yang tinggi dalam 
menuangkan segenap pikiran dan kemampuannya sehingga terwujud buku ” 
Standart Operasional Prosedur (SOP) Satuan Sabhara Dalam Melaksanakan Patroli 
Multi Fungsi Sebagai Wujud Pelayanan Prima Polri Kepada Masyarakat Di Wilayah 
Hukum Polres Bima Kota “. 
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SOP PENGAMANAN UNJUK RASA 

1. Menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya penyampaian 

pendapat di muka umum/unjuk rasa dari fungsi Inteligen; 

2. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Membaca, mempelajari surat 

pemberitahuan yang diterima dari fungsi Inteligen; 

TAHAP PERSIAPAN 

3. Kasat Sabhara -> Menyiapkan Surat Perintah; 

4. Kasat Sabhara -> Menyiapkan kekuatan personel Dalmas dan Sarpras yang 

memadai yang disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik massa; 

5. Kasat Sabhara -> Melakukan pengecekan personel, perlengkapan, konsumsi 

dan kesehatan; 

6. Kasat Sabhara -> Menyiapkan rute pasukan Dalmas menuju objek dan rute 

penyelamatan bagi pejabat VVIP, VIP dan pejabat penting lainnya; 

7. Kasat Sabhara -> Menentukan Pos sebagai titik kumpul pasukan dan 

peralatan, serta kendaraan Dalmas yang terdekat dari objek dan terlindung 

dari massa; 

8. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Menyiapkan system komunikasi dan 

koordinasi keseluruh unit satuan yang dilibatkan; 

9. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Kendali Teknis -> Melaksanakan acara 

arahan pimpinan kepada seluruh pasukan Dalmas yang berisi gambaran 

massa yang dihadapi, situasi tempat unjuk rasa, rencana urutan langkah dan 

tindakan, serta larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas; 

TAHAP PELAKSANAAN 

10. Kendali Teknis -> Memberikan pelayanan dengan melakukan pengamanan 

dan pengawalan kepada massa saat bergerak menuju objek unjuk rasa; 

11. Kendali Teknis -> Memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa untuk 

bertindak tertib dan mentaati peraturan serta perundang – undangan yang 

berlaku; 

12. Kendali Taktis -> Kendali Teknis -> Tim negosiator bernegosiasi dengan 

Korlap massa untuk mengendalikan/ mereda emosi massa yang dipimpinnya 

dan menjadi fasilitator bagi pejabat pada objek yang menjadi tujuan unjuk 

rasa; 

13. Kendali Teknis -> Melakukan perekaman/ pendokumentasian pada seluruh 

tahapan jalannya unjuk rasa; 

14. Pasukan Dalmas bergerak sesuai dengan formasi dalmas dan berdasarkan 

petunjuk dan perintah komandan peleton Dalmas; 

15. Kendali Teknis -> Dalam setiap tahapan pengendalian massa, komandan 

peleton Dalmas melaporkan perkembangan situasi dan tindakan yang 

dilakukan kepada Kasatwil (Kapolda/Kapolres) 

16. Kendali Teknis -> Selalu mengambil langkah-langkah persuasive dalam 

pengambilan tindakan kepada massa melalui negosiasi dan himbauan; 



17. Kendali Teknis -> Berkoordinasi dengan fungsi terkait lainnya dalam rangka 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta kelancaran jalannya 

unjuk rasa; 

18. Kendali Teknis -> Melaksanakan lapis ganti dan lintas ganti pada saat yang 

tepat berdasarkan perkiraan ancaman dan perkembangan situasi untuk 

menghindari terjadinya situasi anarkis; 

19. Kendali Teknis -> Menempatkan kendaraan taktis Dalmas pada posisi yang 

aman, dapat melindungi pasukan dan mudah apabila perlu dilakukan 

penarikan mundur pasukan dan peralatan pendukung Dalmas; 

PENGAKHIRAN 

20. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Kendlai Teknis -> Melakukan apel 

konsolidasi setiap selesai melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa dan 

pengendalian massa; 

21. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Kendali Teknis -> 

Melaksanakan kaji ulang dengan menganalisa dan mengevaluasi hasil 

pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhdap tindakan dan cara 

bertindak yang telah dilakukan untuk dilakukan perbaikan; 

22. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Membuat laporan hasil 

pengamanan unjuk rasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PENGAMANAN EKSEKUSI 

1. Menerima surat pemberitahuan akan dilaksanakannya Eksekusi lahan/tanah 

dan bangunan; 

2. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kendali Taktis -> Membaca, mempelajari surat 

pemberitahuan yang diterima dari fungsi terkait; 

TAHAP PERSIAPAN 

3. Kasat Sabhara -> Menyiapkan surat perintah; 

4. Kasat Sabhara -> Menyiapkan kekuatan personel Dalmas dan Sarpras yang 

memadai yang disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik massa 

dilapangan pada saat persiapan Eksekusi; 

5. Kasat Sabhara -> Melakukan pengecekan personel, perlengkapan, konsumsi 

dan kesehatan; 

6. Kasat Sabhara -> Menyaipkan rute pasukan Dalmas menuju objekn dan; 

7. Kasat Sabhara -> Menentukan Pos sebagai titik kumpul pasukan dan 

peralatan, serta kendaraan Dalmas yang terdekat dari objek dan terlindung 

dari massa; 

8. Kasat Sabhara -> Menyiapkan system komunikasi dan koordinasi keseluruh 

unit satuan yang dilibatkan (Sat Pol PP); 

9. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Kendali teknis -> Melaksanakan acara 

arahan Pimpinan kepada seluruh pasukan Dalmas yang berisi gambaran 

massa yang dihadapi, situasi tempat eksekusi Lahan, Tanah/Bangunan dan 

rencana urutan langkah dan tindakan, serta larangan dan kewajiban yang 

dilakukan oleh satuan Dalmas; 

TAHAP PELAKSANAAN 

10. Kendali Teknis -> Kendali Taktis -> Memberikan pelayanan dengan 

melakukan pengamanan dislokasi/Obyek untuk mem back up Sat Pol PP; 

11. Kendali Teknis -> Memberikan himbauan kepada massa yang akan 

dieksekusi tanah, lahan dan bangunan pengunjuk rasa untuk bertindak tertib 

dan mentaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku; 

12. Kendali Taktis -> Kendali Teknis -> Tim negosiator bernegosiasi dengan 

korlap massa untuk mengendalikan/meredam emosi massa yang di[im[innya 

dan menjadi fasilitator bagi pejabat pada objek yang menjadi tujuan unjuk 

rasa, serta; 

13. Kendali Teknis -> Melakukan perekaman/ pendokumentasian pada seluruh 

tahap jalannya unjuk rasa; 

14. Pasukan Dalmas bergerak sesuai dengan formasi Dalmas dan berdasarkan 

petunjuk dan perintah dari komandan peleton; 

15. Kendali Teknis -> Dalam setiap tahapan pengendalian massa, pada eksekusi 

berlangsung komandan peleton melaporkan perkembangan situasi dan 

tindakan yang dilakukan kepada Kasatwil (Kapolres) 

16. Kendali Teknis -> Selalu mengambil langkah – langkah persuasive dalam 

pengambilan tindakan kepada massa melalui negosiasi dan himbauan; 



17. Kendali Teknis -> Berkoordinasi dengan fungsi terkait lainnya dalam rangka 

menjaga keamnaan dan ketertiban masyarakat serta kelancaran jalannya 

eksekusi lahan, tanah/bangunan; 

18. Kendali Teknis -> Melaksanakan perkiraan ancaman dan perkembangan 

situasi untuk menghindari terjadinya situasi anarkis pada eksekusi lahan, 

tanah/bangunan 

19. Kendali Teknis ->Menempatkan kendaraan taktis Dalmas pada posisi yang 

aman, dalam melindungi pasukan dan mudah apabila perlu dilakukan 

penarikan mundur pasukan dan peralatan pendukung dalmas; 

20. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Kendali Teknis -> Melakukan apel 

konsolidasi setiap selesai melaksanakan tugas pengamanan eksekusi lahan, 

tanah/bangunan; 

21. Melaksanakan kajian ulang dengan menganalisa dan mengevaluasi hasil 

pelaksaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara 

bertindak yang telah dilakukan untuk dilakukan perbaikan dalam eksekusi 

lahan, tanah/bangunan; 

22. Membut laporan hasil pengamanan eksekusi lahan, tanah/bangunan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 

1. Menerima laporan pemberitahuan akan adanya perseteruan dan atau 

benturan fisik dengan kekerasan antar dua kelompok; 

2. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Membaca, mempelajari surat pemberitahuan 

yang diterima dari fugnsi inteligen; 

3. Kasat Sabhara -> Menyiapkan surat perintah; 

4. Kapolresta menurunkan peleton penindak samapta untuk melakukan tindakan 

hukum yang didukung oleh dalmas/ dan raimas polres/polresta terdekat; 

5. Kasat Sabhara -> Melakukan pengecekan personil, perlengkapan, konsumi 

dan kesehatan; 

6. Kasat Sabhara -> Menyiapkan rute pasukan Dalmas/Ton Raimas menuju 

objek dan rute; 

7. Kasat Sabhara -> Menentukan Pos sebagai titik kumpul pasukan dan 

peralatan, serta kendaraan Dalmas/Ton Raimas yang terdekat dari objek dan 

terlindung dari massa; 

8. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Menyiapkan system komunikasi dan 

koordinasi keseluruh unit satuan yang dilibatkan; 

9. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Kendali Teknis -> Melaksanakan acara 

arahan Pimpinan kepada seluruh pasukan Dalmas/Ton Raimas yang berisi 

gambaran massa yang dihadapi, situasi tempat unjuk rasa, rencana urutan 

langkah dan tindakan, serta larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh 

satuan Dalmas/Ton Raimas; 

10. Kendali Teknis -> Kendali Taktis -> Pencegahan Konflik adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya Konflik dengan 

peningkatan kapasitas kelembagaan dan Sistem peringatan dini; 

11. Kendali Teknis -> Memberikan pelayanan dengan melakukan pengamanan 

dan penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri 

kekerasan; 

12. Kendali Teknis -> Melakukan perekaman/ pendokumentasian pada seluruh 

tahapan jalannya Konflik Sosial; 

13. Kendali Teknis -> Pasukan Dalmas/ Ton Raimas bergerak sesuai dengan 

berdasarkan petunjuk dan perintah dari komandan peleton/kompi Dalmas/Ton 

Raimas; 

14. Kendali Teknis -> Dalmas setiap tahapan Penanganan Konflik social 

komandan peleton/kompi Dalmas/Ton Raimas melaporkan perkembangan 

situasi dan tindakan yang dilakukan kepada Kasatwil (Kapolres) 

15. Kendali Teknis -> Selalu mengambil langkah-langkah persuasif dalam 

pengambilan tindakan kepada massa melalui negosiasi dan himbauan; 

16. Kendali Teknis -> Berkoordinasi dengan fungsi terkait lainnya dalam rangka 

menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 

17. Status keadaan Konflik adalah suatu Status yang ditetapkan oleh pejabat 

yang berwenang tentang Konflik yang terjadi didaerah Kabupaten/Kota 

Provinsi atau Nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa; 



18. Kendali Teknis -> Menempatkan kendaraan taktis Dalmas baik R4 maupun 

R2 pada posisi yang aman, dapat melindungi pasukan dan mudah apabila 

perlu dilakukan penarikan mundur pasukan dan peralatan; 

19. Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Pengendali Teknis -> Melakukan apel 

konsolidasi setiap selesai melaksanakan tugas pengamanan unjuk rasa dan 

pengendalian massa; 

20. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kanit Dalmas -> Pengendali Teknis -> 

Melaksanakan kaji ulang dengan menganalisa dan mengevaluasi hasil 

pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara 

bertindak yang telah dilakukan untuk dilakukan perbaikan; 

21. Kasat Sabhara -> Membuat laporan hasil pengamanan unjuk rasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP TPTKP 

1. Menerima laporan dari masyarakat melalui pengaduan, tertangkap tangan, 

laporan dari babinkamtibmas; 

2. Membaca dan mempelajari Laporan; 

3. Laporkan kepada pimpinan secara berjenjang atas adanya kejadian; 

4. Siapkan personel sarana dan prasarana; 

5. Siapkan Surat perintah; 

6. Melakukan pengecekan personel dan perlengkapan sarana prasarana 

perorangan maupun satuan 

7. Menentukan rute/medan yang akan ditempuh dalam datangi TKP; 

8. Koordinasi dengan fungsi terkait/bantek; 

9. Berikan AAP sesuai jenis TKP yang dihadapi; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PENGAWALAN BARANG BERHARGA 

1. Menerima permohonan/pengajuan wal Barang berharga secara tertulis 

minimal 3 hari dari masyarakat, pemerintah/KL; 

2. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kanit Turjawali -> Membaca dan mempelajari 

merekomendasi/disposisi terhadap pengajuan permohonan pengawalan 

Barang berharga yang akan di kawal; 

3. Kasat Sabhara -> Disposisi diterima dibaca dan dipahami untuk menerptkn 

surat perintah dengan rute yang akan dilewati sampai dengan tujuan; 

4. Kapolres -> Kasat Sabhara -> Kanit Turjawali -> Petugas pengawalan -> 

Mempelajari pengajuan usulan pengawalan barang berharga dengan resiko 

tinggi dan ancaman kejahatanwal; 

5. Kasat Sabhara -> Melaksanakan rapat untuk membahas tindak lanjut 

permohonan pengawalan dari masyarakat pemerintah/KL setelah di evaluasi 

dan aneb; 

6. Kasat Sabhara -> Menyiapkan surat perintah; 

7. Kasat Sabhara -> Pimpinan menentukan sarana dan prasarana yang 

digunakan, meliputi, administrasi, alkom, persenjataan, senjata, borgol, rompi 

antipeluru, mantel hujan, jaket keselamatan; 

8. Kasat Sabhara -> Kanit Turjawali -> Kanit Obvit -> Petugas Pengawalan -> 

Pimpinan memberikan AAP; 

9. Kasat Sabhara -> Kanit Turjawali -> Kanit Obvit -> Petugas Pengawalan -> 

Pimpinan melakukan pengecekan personel; 

10. Pimpinan secara berjenjang sebagai pengendali pengawalan petugas 

dilapangan dan pengecekan perkembangan situasi pengawalan; 

11. Petugas setelah menerima surat perintah melakukan kegiatan sesuai dengan 

tahap persiapan; 

12. Cara bertindak: 

a. Petugas memeriksa barang, 

b. Pimpinan pengawalan melakukan pembagian tugas, 

c. Pimpinan melakukan pengaturan kecepatan kendaraan sesuai medan, 

d. Petugas melaporkan posisi wal disetiap rute yang ditentukan, 

e. Sesampai ditujuan petugas berkoordinasi dengan pemilik barang, 

f. Mengecek barang, 

g. Melakukan serah terima barang. 

13. Petugas pengawalan melaporkan setiap temuan, tindakan dan 

perkembangan situasi dan kondisi kepada pengendali/pimpinan; 

14. Melakukan apel konsolidasi. 

 

 

 



SOP PENGAWALAN TAHANAN 

1. Menerima  permohonan/pengajuan wal tahanan secara tertulis minimal 3 hari 

dari pemerintah; 

2. Membaca dan mempelajari pengajuan tahanan yang akan di kawal; 

3. Membaca dan memahami rute yang akan dilewati sampai dengan tujuan; 

4. Membaca dan mempelajari rute pengawalan dengan resiko tinggi terhadap 

tahanan yang akan dikawal; 

5. Memahami dan terampil tentang tekhnik dan tata cara pengawalan tahanan; 

6. Pimpinan secara berjenjang harus dapat mempertimbangkan terhadap resiko 

guan kamtibmas terhadap tugas wal; 

7. Melaksanakan rapat utntuk membahas tindak lanjut dan cara bertindak dalam 

pelaksanaan wal berdasarkan permohonan dari pemerintah/KL setelah di 

evaluasi dan anev; 

8. Menyiapkan surat perintah; 

9. Menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan; 

10. Memberikan AAP 

11. Melakukan pengecekan personel; 

12. Pimpinan secara berjenjang  sebagai pengendali pengawalan dan petugas 

melaporkan setiap ada perkembangan situasi atau ditemukan hal-hal yang 

perlu segera dilaporkan; 

13. Tidak keluar dari rute pengawalan; 

14. Dalam giat pengawalan tahanan harus diborgol, menggunakan kendaraan 

dinas dan tidak boleh berbicara dengan tahanan; 

15. Dalam giat pengawalan petugas tidak boleh menanggalkan seragam; 

16. Petugas pengawalan melaporkan setiap temuan, tindakan dan 

perkembangan situasi dan kondisi kepada pengendali/pimpinan; 

17. Setelah sampai ditempat tujuan kemudian petugas pengawalan menyerahkan 

kepihak selanjutnya/serah terima erita acara; 

18. Mendokumentasikan setiap temuan baik berupa foto maupun video; 

19. Melakukan apel konsolidasi; 

20. Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas pengawalan; 

21. Membuat laporan hasil pengawalan tahanan. 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PATROLI DIALOGIS 

1. Menerima gangguan kamtibmas dari Bag Ops; 

2. Membaca dan mempelajari laporan perkkraan perkembangan situasi 

kamtibmas dan memberi rekomendasi/disposisi adakan rapat untuk giat patrol 

dialogis; 

3. Rekomendasi/disposisi dterima dan ditindak lanjuti; 

4. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal patrol dialogis; 

5. Menyiapkan surat perintah; 

6. Pimpinan melakukan pengecekan personil; 

7. Pimpinan memberikan AAP; 

8. Menentukan titik kumpul dalam patrol dialogis; 

9. Petugas patrol dialogis menerima surat perintah; 

10. Petugas berangkat menuju sasaran patrol dialogis dengan menggunakan 

kendaraan R2/R4 dengan menghidupkan lampu rotator bila diperlukan; 

11. Dalam perjalan petugas sesekali berhenti disepanjang rute dan memarkir 

kendaraan, petugas berjalan untuk melakukan observasi, deteksi terhadap 

hal-hal yang mencurigakan dan berhenti untuk berdialog/berkomunikasi 2 

arah dengan masyarakat; 

12. Petugas patrol menemukan hal tertangkap tangan : 

a. Lakukan penangkapan dengan memperhatikan keselmatan petugas 

dan masyarakat sekitar, 

b. Lakukan penggeledahan dan pengamanan BB, 

c. Menyerahkan pelaku kepada fungsi terkait dan melapor kepada 

pimpinan, 

d. Apabila ada korban yang terluka, beri p3K. 

13. Petugas patrol menemukan tindak pidana sudah terjadi : 

a. Melakukan tptkp, 

b. Memasang garis polisi, 

c. Mengamati situas TKP, 

d. Mencatat tempat waktu kejadian, mendata serta mengamankan TKP 

dan BB, 

e. Membuat sketsa, 

f. Membuat berita acara, 

g. Melimpahkan kasus ke fungsi terkait dan malapor kepada pimpinan. 

14. Dalam pelaksanaan patrol dialogis agar berkoordinasi dengan Toga, Todat, 

Tokoh Pemuda, dan instansi terkait; 

15. Selama melaksanakan patrol dilarang melakukan hal-hal yang melanggar 

norma agama, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta 

menjadi tauladan bagi masyarakat lainnya; 

16. Selama patrol tidak menanggalkan seragam; 

17. Dalam penanganan kasus-kasus selalu mengambil langakah-langkah 

persuasive dalam pengambilan tindakan terhadap masyarakat dan pelanggar, 

serta mengambil tindakan tegas sesuai urutan tindakan kepolisian 



sebagaimana tertuang dalam Perkap 1 tahun 2009 tentang Penggunaan 

Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian; 

18. Pengawasan pengendalian tugas patrol dilakukan secara berjenjang oleh 

pimpinan; 

19. Melakukan apel konsolidasi; 

20. Melakukan anev terhadap pelaksanaan tugas patrol dialogis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP JAGA TAHANAN 

1. Memelihara dan merawat ruang tahanan dan tahanan; 

2. Membuat surat perintah tugas penjagaan tahanan; 

3. Serah terima tugas jaga tahanan; 

4. Katim/Kajaga memberikan AAP kepada anggota jaga tentang gambaran 

tugas yang akan dilaksanakan, hal-hal yang harus dan dilarang dilakukan 

selama tugas jaga, serta cara bertindak dan jalur komunikasi yang digunakan 

bilamana terjadi hal-hal yang sifatnya urgensi; 

5. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan perorangan dan kesatuan 

serta sarana prasarana yang digunakan dalam tugas jaga tahanan; 

6. Mengisi mutasi penerimaan tugas dan tanggungjawab jaga tahanan, dan 

mencatat setiap hal yang tidak sesuai dengan catatan petugas jaga lama; 

7. Melakukan pengecekan terhadap jumlah dan kondisi tahanan, serta kondisi 

ruang tahanan yang meliputi kondisi kunci gembok, teralis utama, teralis pintu 

dan teralis jendela, seta barang-barang lain milik tahanan; 

8. Mencatat dalam buku mutasi hal-hal yang ditemukan dalam pengecekan dan 

informasi yang diperoleh dari petugas jaga lama; 

9. Membuat pengaturan jadwal tugas jaga, membuat buku mutasi dan buku-

buku lainnya sesuai dengan ketentuan Perkabaharkam No.2 tahun 2011; 

10. Larangan bagi petugas jaga: 

a. Jaga tahanan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengurangi atau 

menghilangkan kewaspadaan (main game/gadget, main catur, 

mendengarkan music dengan headset, ngobrol, tidur bukan pada 

gilirannya, dll). 

b. Selama bertugas tidak menanggalkan seragam/kelengkapan baik 

perorangan maupun kesatuan saat bertugas. 

11. Cara memasuki ruang tahanan: 

a. Petugas memasuki ruang tahanan minimal 2 orang. 

b. Petugas harus waspada terhadap tahanan yang diwaspadai. 

c. Kekuatan petugas jaga yang memasuki ruang tahanan disesuaikan 

dengan jumlah tahanan. 

12. Cara memasukkan tahanan kedalam ruang tahanan: 

a. Dilengkapi surat perintah penahanan (SPP) yang ditanda tangani 

penyidik. 

b. Agar di cek kesehatannya dengan meminta bantuan tenaga medis. 

c. Periksa barang bawaan tahanan. 

d. Barang milik tahanan yang tidak dapat dibawa masuk, dititipkan dan 

dicatat dalam buku register barang titipan. 

13. Cara menjenguk tahanan: 

a. Melakukan pemeriksaan kepada setiap pengunjung/pembesuk yang 

dating, meliputi pemeriksaan badan (libatkan polwan/PNS Wanita 

apabila pengunjung/pembesuknya wanita), pemeriksaan 

barang/makanan yang akan diberikan kepada tahanan. 



b. Melarang para pengunjung untuk membawa tas/barang-barang lainnya 

selain barang/makanan yang akan diberikan kepada tahanan yang 

telah melalui pemeriksaan secara teliti. 

c. Melarang para pengunjung/pembesuk untuk memberikan 

barang/makanan yang diduga atau dinilai dapat membahayakan 

keselmatan tahanan dan/atau dapat digunakan sebagai alat melarikan 

diri untuk selanjutnya dilakukan penyitaan dan menyerahkan pembawa 

barang tersebut kepada fungsi reskrim dan melaporkan tindakan 

tersebut kepada pengendali/pimpinan. 

d. Melarang para pengunjung/pembesuk untuk memberikan benda-benda 

yang dapat digunakan untuk bunuh diri/mencelakai tahanan lain, 

seperti celana panjang, sarung, kain panjang, korek api, silet, cutter, 

pisau, sendok, garpu, benda-benda logam lainnya, 

tali/kabel/semisalnya, dll. 

e. Mengatasi dan membatasi waktu kunjungan dan hindarkan kunjungan 

secara bersama-sama, sehingga dapat mengurangi pengawasan 

terhadap para tahanan yang dikunjungi. 

f. Melakukan pengecekan badan kepada para tahanan setelah selesai 

dikunjungi dan sebelum kembali dimasukan kedalam ruang tahanan. 

g. Pastikan mengunci kembali ruang tahanan setelah tahanan yang 

dibesuk/dikunjungi telah masuk kedalam ruang tahanan. 

14. Tata cara memperlakukan tahanan sakit: 

a. Berobat jalan ke Poliklinik/rumah sakit. 

b. Kawal pulang dan pergi oleh petugas (bukan petugas jaga tahanan). 

c. Jumlah petugas pengawal sesuaikan dengan jumlah tahanan yang 

akan berobat. 

d. Dicatat dalam buku register berobat tahanan. 

e. Apabila perlu dirawat dirumah sakit, mengikuti prosedur ketentuan 

dirawat dirumah sakit. 

15. Ketentuan olahraga bagi tahanan: 

a. Kegiatan olahraga dilaksanakan sesuai jadwal. 

b. Kegiatan olahraga dilaksanakan didalam pagar/tembok tahanan. 

c. Dipimpin oleh petugas jaga tahanan dan anggota lainnya mengawasi 

dengan siaga. 

d. Apabila tahanan banyak agar digilir. 

16. Ketentuan mandi, ibadah keagamaaan dan makan bagi tahanan: 

a. Mandi sehari 2 kali, diatur secara bergiliran dan diawasi petugas. 

b. Ibadah keagamaan dilaksanakan diruang/kamar tahanan. 

c. Makan sehari 3 kali, peralatan makan terbuat dari plastic, tidak boleh 

dari logam/kaca dan setelah selesai makan segera di keluarkan. 

17. Tata cara peminjaman tahanan untuk pemeriksaan: 

a. Peminjaman tahan harus dengan bukti peminjaman 

b. Petugas yang berhak meminjam tahanan hanya penyidik/penyidik 

pembantu dengan diketahui Ka Jaga. 



c. Sebelum dan sesudah tahanan dipinjam agar kondisi tahanan 

diperiksa, apabila terjadi perubahan fisik tahanan agar dibuat laporan 

polisi. 

d. Selama dalam pemeriksaan keamanan tahanan menjadi 

tanggungjawab penyidik/penyidik pembantu yang meminjam. 

e. Setelah tahanan selesai dipinjam selanjutnya dikembalikan keruang 

tahanan. 

18. Tata cara pengeluaran/penangguhan tahanan: 

a. Penangguhan penahanan berdasarkan surat perintah pengeluarakan 

(SPPT) atau surat pengalihan jenis tahanan yang ditanda tangani oleh 

Kasatwil. 

b. Barang titipan milik tahanan agar dikembalikan dan dicatat di buku 

register barang titipan tahanan. 

c. Identitas tahanan dihapus dari daftar papan tahanan dan didalam buku 

register tahanan. 

19. Perlakuan terhadap tahanan titipan: 

a. Diusahakan agara tahanan titipan dipisahkan dengan tahanan 

setempat. 

b. Maksimal batas penitipan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

c. Catat identitas tahanan maupun yang menitipkan dalam buku register 

penitipan tahanan. 

d. Laporkan kepada Kasatwil. 

20. Perlakuan terhadap tahanan yang ditahan dirumah sakit: 

a. Jaga dengan ketat. 

b. Diborgol dengan cara pergelangan kaki dihubungkan dengan tempat 

tidur atau menggunakan lebih dari satu pasang borgol. 

c. Usahakan dalam kamar yang rapat dan tersindiri. 

d. Menjenguk pasien tahanan disesuaikan dengan prosedur menjenguk 

tahanan dan/atau atas seijin Kasatwil. 

21. Melakukan pengecekan secara periodic namun hindarkan pengecekan 

dengan jarak waktu yang sama (setiap 1 jam, 2 jam dan seterusnya) untuk 

menghindari para tahanan mengamati dan mempelajari langkah tindakan 

petugas jaga, sehingga digunakan untuk upaya melarikan diri, yang meliputi 

pemeriksaan teralis utama, teralis pintu dan teralis jendela, serta hal-hal lain 

yang dimungkinkan dapat digunakan sebagai kesempatan/peluang untuk 

melarikan diri; 

22. Laporkan setiap perkembangan situasi atau terjadi hal-hal yang sifatnya 

urgen kepada pimpinan/pengendali; 

23. Koordinasi tugas jaga dilakukan oleh Pimpinan kesatuan/ Pimpinan lapangan 

dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan satuan fungsi 

Kepolisian maupun instansi terkait lainnya. 

24. Pengendalian tugas jaga tahanan: 

a. Kendali taktis dan tekhnis berada pada pimpinan lapangan/pimpinan 

kesatuan. 



b. Perkembangan eskalasi selama penjagaan wajib dilaporkan secara 

lisan kepada atasannya. 

25. Secara periodic pimpinan lapangan/ Pimpinan kesatuan wajib melakukan 

analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tuagas. 

26. Pada setiap tugas jaga dilakukan serah terima tugas jaga dari petugas jaga 

lama kepada petugas jaga baru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PAM MARKAS 

1. Menyiapkan personel dan peralatan Pam Markas; 

2. Membuat surat perintah tugas Pam Markas; 

3. Serah terima tugas Pam Markas; 

4. Katim/Kajaga memberikan AAP kepada anggota jaga tentang gambaran 

tugas yang akan dilaksanakan, hal-hal yang harus dan dilarang dilakukan 

selama tugas jaga, serta cara bertindak dan jalur komunikasi yang digunakan 

bilamana terjadi hal-hal yang sifatnya urgensi; 

5. Melakukan pengecekan terhadap kelengkapan perorangan dan kesatuan 

serta sarana prasarana yang digunakan dalam tugas Pam Markas; 

6. Mengisi mutasi penerimaan tugas dan tanggungjawab Pam Markas, dan 

mencatat setiap hal yang tidak sesuai dengan catatan petugas jaga lama; 

7. Membuat pengaturan jadwal tugas jaga dan membuat buku mutasi; 

8. Larangan bagi petugas Pam Markas: 

a. Petugas tidak melakukan hal-hal yang dapat menghilangkan 

kewaspadaan. 

b. Selama bertugas tidak menaggalkan seragam. 

9. Cara menangani unjuk rasa: 

a. Memberikan penerangan kepada pengunjuk rasa. 

b. Ka Jaga melakukan negosisasi dengan korlap/perwakilan pengunjuk 

rasa. 

c. Menghbungi pasukan dalmas sabhra dan PHH Brimob. 

d. Cegah pengunjuk rasa jangan sampai masuk kedalam lingkungan 

markas. 

10. Cara menangani kerusuhan massa anarkis: 

a. Petugas melakukan tindakan Kepolisian terhadap pelaku anarkis 

sebagaimana diatur dalam Perkap no. 1 thn 2009 ttg penggunaan 

kekuatan dalam tindakan kepolisian. 

b. Melakukan panggilan luar biasa (PLB) kepada personil satuannya. 

c. Melakukan permintaan bantuan secara berjenjang apabila tidak dapat 

mengatasi. 

11. Cara menangani serangan dari kelompok bersenjata: 

a. Melakukan perlindungan dan tindakan balasan. 

b. Melakukan panggilan luar biasa (PLB) kepada personel satuannya. 

c. Melakukan permintaan bantuan secara berjenjang apabila tidak dapat 

mengatasi. 

12. Cara menangani ancaman terror (Bom): 

a. Melakukan isolasi TKP yg dicurigai adanya Bom dan amankan TKP 

sesuai radius aman. 

b. Laporkan kepada pimpinan dan meminta bantuan satuan gegana dan 

anjing pelacak. 

c. Melakukan panggilan luar biasa (PLB) kepada personel satuannya. 



d. Mengamankan dan menonaktifkan peralatan yang dapat memicu 

terjadinya ledakan. 

e. Mengamankan dan mengevakuasi personel. 

f. Mengawasi terhadap orang yang dicurigai dan menginformasikan 

terhadap fungsi intel. 

13. Cara menangani kebakaran/pembakaran: 

a. Melakukan tindakan pemadaman api. 

b. Mengamankan dan menonaktifkan instalasi listrik. 

c. Apabila tidak mampu menangani segera meminta bantuan kepada 

dinas pemadam kebakaran. 

d. Melakukan panggilan luar biasa (PLB) kepada personel satuannya. 

e. Mengamankan dan mengevakuasi personel. 

f. Mengawasi terhadap orang yang dicurigai. 

14. Cara menangani kejadian bencana alam: 

a. Membunyikan alaram. 

b. Menyelamatkan diri sendiri sebelum memberi bantuan pertolongan 

terhadap orang lain. 

c. Selamatkan asset dokumen penting. 

d. Meminta bantuan dan melaporkan kepada pimpinan. 

15. Melakukan kegiatan patroli dilingkungan Markas secara periodic dengan cara 

mengamati secara teliti lingkungan sekitar; 

16. Laporkan setiap perkembangan situasi atau terjadi hal-hal yang sifatnya 

urgen kepada pimpinan/pengendali; 

17. Koordinasi tugas jaga dilakukan oleh Pimpinan Kesatuan/Pimpinan lapangan 

dalam melaksanakan tugas dapat berkoordinasi dengan satuan fungsi 

Kepolisian maupun instansi terkait lainnya; 

18. Pengendalian tugas Pam Markas: 

a. Kasat Sabhara untuk pengendalian tingkat Polres. 

b. Kanit Sabhara untuk pengendalian tingkat Polsek. 

c. Kapolsubsektor untuk pengendalian tingkat Polsubsektor. 

19. Secara periodic pimpinan lapangan/pimpinan kesatuan wajib melakukan 

analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; 

20. Pada setiap tugas jaga dilakukan serah terima tugas jaga dari petugas jaga 

lama kepada petugas jaga baru. 

 

 

 

 

 

 



SOP TIPIRING 

1. Menyusun rencan kegiatan; 

2. Menyiapkan kelengkapan administrasi penugasan; 

3. Melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Pengadilan dan Pemda setempat; 

4. Kepala satuan melaksanakan Acara Pimpinan Pasukan kepada seluruh 

anggota yang terlibat dalam pelaksanaan tugas penanganan Gakkumtas 

Tipiring, tentang: 

5. Larangan petugas gakkum Tipiring: 

- Melakukan tindakan kekerasan, penganiayan, mengeluarkan kata-kata 

kasar/kotor, ancaman, penghinaan terhadap tersangka/pelaku. 

- Melakukan tindakan pelecehan dalam bentuk apapun terhadap 

tersangka/pelaku. 

- Tindakan lain yang dapat membahayakan keselamatan jiwa, harta benda 

dan nama baik kesatuan. 

6. Kewajiban petugas gakkum Tipiring: 

- Menghormati harkat dan martabat setiap warga Negara; 

- Memperlakukan secara manusiawi setiap warga Negara; 

- Memegang teguh asas praduga tak bersalah; dan 

- Tetap menjaga kondusifitas. 

7. Dalam hal tertangkap tangan cara bertindak terhadap penanganan gar 

Tipiring: 

- Melakukan pemeriksaan thd pelanggaran yang terjadi; 

- Membawa tersangka dan barang bukti ke Markas Satuan; 

- Melakukan pemeriksaan thd tersangka dan saksi; 

- Melakukan penyitaan barang bukti; dan 

- Atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang 

bukti ke siding pengadilan. 

8. Dalam hal kegiatan rutin Kepolisian, cara bertindak thd penanganan 

pelanggaran Tipiring: 

- Mendatangi secara serentak tempat terjadinya pelanggaran; 

- Melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi; 

- Membawa tersangka dan barang bukti ke Markas Satuan; 

- Melakukan pemeriksaan thd tersangka dan saksi; 

- Melakukan penyitaan barang bukti; dan 

- Atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang 

bukti ke siding pngadilan. 

9. Dalam hal kegiatan gabungan, cara bertindak terhadap penanganan 

pelanggaran Tipirng: 

- Menentukan sasaran yang dijadikan target kegiatan; 

- Melakukan pembagian tugas; 

- Mendatangi secara serentak tempat terjadinya pelanggaran; 

- Melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya pelanggaran yang terjadi; 

- Membawa tersangka dan barang bukti ke Markas Satuan; 



- Melakukan pemeriksaan thd tersangka dan saksi; 

- Melakukan penyitaan barang bukti; dan 

- Atas kuasa penuntut umum menghadapkan tersangka beserta barang 

bukti ke sidang pengadilan atau siding ditempat. 

10. Melakukan pengecekan kekuatan personel, perlengkapan dan hasil yang 

dicapai; 

11. Membuat laporan hasil gakkum Tipiring yang dilengkapi dengan hasil temuan 

dan dokumentasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PENGAMANAN UNJUK RASA ANRKIS 

1. Kapolres menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan tindakan 

Hukum yang didukung oleh Satuan Dalmas Lanjut Polres/Polresta terdekat; 

2. Menyiapkan anggota dalam situasi merah untuk melakukan tinfakan hukum 

dan tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; 

3. Menyiapkan kekuatan personel Dalmas dan Sarpras yang memadai ayng 

disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik massa; 

4. Menentukan pos sebagai titik kumpul pasukan dan peralatan, serta 

kendaraan Dalmas yang terdekat dari objek dan terlindung dari massa; 

5. Meyiapkan sistim komunikasi dan koordinasi keseluruh unit satuan yang 

dilibatkan; 

6. Melaksanakan Acara Arahan Pimpinan kepada seluruh pasukan Dalmas yang 

berisi gambaran massa yang dihadapi, Situasi Merah; 

7. Dalam pelaksanaan Dalmas masing-masing Pimpinan fungsi melakukan 

Koordinasi untuk mencapai hasil yang Maksimal; 

8. Melakukan perekaman/pendokumentasian pada seluruh tahapan jalannya 

unjuk rasa; 

9. Pasukan Dalmas bergerak sesuai dengan formasi dalmas dan berdasarkan 

petunjuk dan perintah dari komandan peleton/kompi dalmas; 

10. Melaksanakan lapis ganti dan lintas ganti pada saat yang tepat berdasarkan 

perkiraan ancaman dan perkembangan situasi untuk menghindari terjadinya 

situasi anarkis; 

11. Menempatkan kendaraan taktis dalmas pada posisi yang aman, dapat 

melindungi pasukan dan mudah apabila perlu dilakukan penarikan mundur 

pasukan dan peralatan pendukung Dalmas; 

12. Melakukan apel konsolidasi setiap selesai melaksanakan tugas pengamanan 

unjuk rasa dan pengendalian massa; 

13. Melaksanakan kaji ulang dengan menganalisa dan mengevaluasi hasil 

pelaksanaan tugas guna mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara 

bertindak yang telah dilakukan untuk dilakukan perbaikan; 

14. Membuat hasil pengamanan unjuk rasa. 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PENGAMANAN PELETON PENGURAI MASSA 

1. Kapolresta menurunkan Peleton Penindak Samapta untuk melakukan 

tindakan hukum yang didukung oleh Ton Raimas Polresta; 

2. Menyiapkan anggota dalam situasi merah untuk melakukan tindakan hukum 

dan tetap menjaga dan mempertahankan situasi hingga unjuk rasa selesai; 

3. Menyiapkan kekuatan personel Ton Raimas dan Sarpras yang memadai yang 

disesuaikan dengan jumlah dan karakteristik massa; 

4. Menentukan pos sebagai titik kumpul pasukan dan peralatan, serta 

kendaraan Dalmas yang terdekat dari objek dan terlindung dari massa; 

5. Menyiapkan sistim komunikasi dan koordinasi keseluruh unit satuan yang 

dilibatkan; 

6. Melaksanakan acara arahan pimpinan kepada seluruh pasukan Dalmas yang 

berisi gambaran massa yang dihadapi, Situasi Merah; 

7. Dalam pelaksanaan Ton Raimas masing-masing pimpinan fungsi melakukan 

koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal; 

8. Melakukan perekaman/pendokumentasian pada seluruh tahapan dan pada 

saat pendorongan massa (pembubaran); 

9. Tindakan yang dilakukan Ton Raimas di lokaso/sasaran; 

10. Memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa untuk menghentikan 

tindakannya dan membubarkan diri; 

11. Ton Raimas mengendalikan massa / apabila massa sudah mulai emosi Ton 

Raimas dapat membubarkannya; 

12. Melakukan penangkapan terhadap pelaku apabila memungkinkan; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOP PENGAWALAN BARANG BERHARGA 

1. Menerima permohonan/pengajuan wal barang berharga secara tertulis 

minimal 3 hari dari masyarakat, pemerintah/KL; 

2. Membaca dan mempelajari, merekomendasi/disposisi terhadap pengajuan 

permohonan pengawalan barang berharga yang akan dikawal; 

3. Disposisi terima, dibaca dan dipahami memberikan surat perintah dengan 

rute yang akan dilewati sampai dengan tujuan; 

4. Mempelajari pengajuan usulan pengawalan barang berharga dengan resiko 

tinggi dan ancaman kejahatanwal; 

5. Melaksanakan rapat untuk membahas tindak lanjut permohonan pengawalan 

dari masyarakat, pemerintah/KL; 

6. Menyiapkan surat perintah; 

7. Pimpinan menentukan sarana dan prasarana yang akan digunakan; 

8. Pimpinan memberikan AAP tentang rute, objek, lapangan, kewajiban dan 

cara bertindak pada saat giat pengawalan barang berharga; 

9. Pimpinan melakukan pengecekan personel, perlengkapan perorangan dan 

kesatuan serta alkon yang digunakan; 

10. Kendali taktis dalam giat pengawalan barang berharga : Pimpinan secara 

berjenjang sebagai pengendali pengawalan petugas dilapangan dan 

pengecekan perkembangan situasi pengawalan; 

11. Petugas setelah menerima surat perintah melakukan kegiatan sesuai dengan 

tahap persiapan; 

12. Cara bertindak pengawalan barang berharga: 

a. Petugas memeriksa barang yang akan dikawal 

b. Pimpinan pengawalan melakukan pembagian tugas 

c. Pimpinan pengawalan melakukan pengaturan kecepatan kendaraan 

sesuai dengan medan 

d. Petugas melaksanakan dan melaporkan posisi wal di setiap rute yang 

ditentukan 

e. Petugas tidak boleh keluar dari rute yang telah ditetapkan dan 

melakukan pelanggaran 

f. Sesampai di tujuan petugas koordinasi dengan pemilik barang 

g. Mengecek barang apabila ada yang rusak dituangkan dalam berita 

acara 

h. Petugas melakukan serah terima barang kepada pihak yang meminta 

pengawalan barang dan membuat berita acara 

13. Apabila dalam pelaksanaan pengawalan barang berharga jumlah petugas 

tidak sesuai dengan jumlah barang berharga yang akan dikawal agar 

berkoordinasi dengan pimpinan secara berjenjang; 

14. Petugas pengawalan melaporkan setiap temuan, tindakan dan 

perkembangan situasi dan kondisi kepada pengendali/pimpinan; 

15. Melakukan apel konsolidasi setiap selesai melaksanakan tugas pengawalan 

barang berharga: 



a. Melakukan pengecekan personil, kelengkapan perorangan dan 

kesatuan serta alkom yang digunakan; 

b. Membuat laporan pelaksanaan tuags; 

c. Pimpinan secara berjenjang melakukan anev dan pelaporan 

pelaksanaan tugas pengawalan barang berharga dilengkapi 

dokumentasi. 
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