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I. PENDAHULUAN 

 
1. Latar belakang 

a. Kepolisian Resort adalah Satuan Pelaksana Polri di tingkat Kewilayahan yang 

bertugas melaksanakan kebijaksanaan Pimpinan Polri di daerah sebagai alat negara 

penegak hukum, pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat secara langsung. 

b. Bahwa tugas dan peran tersebut di atas perlu didukung pelaksanaannya dengan 

suatu sarana yang mengatur hubungan tata cara kerja antar bagian/fungsi secara 

vertical, horisntal dan diagonal serta lintas sektoral terutama dengan aparat penegak 

hukum. 

c. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas akan lebih banyak tergantung kepada 

adanya koordinasi, integrasi dan sinkronasi yang harmonis dalam rangka 

meningkatkan pelayanan guna terpeliharanya Kamtibmas. 

 

2. Dasar 

a. Undang-undang nomor .2 tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 tentang Kepolisian 
Negara Republik Indonesia. 
 

b. Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Polres dan Polsek. 

 
c. Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2009 tanggal 31 Maret 2009 tentang Sistem 

Opresional Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
 

d. Grand Strategi Polres Lombok Tengah tahun 2016. 
 

e. Rencana Kinerja Polres Lombok Tengah tahun 2016. 
 

f.    Program Prioritas Promoter kapolri diantaranya kegiatan yang berkaitan dengan 
peraturan perundang-undangan dan pembuatan Standar Operasional Prosedur ( 
SOP ). 

 

 

 

 

Maksud dan tujuan ….. 
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3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud 

Standar Opersional Prosedur (SOP)  ini disusun dengan maksud dijadikan pedoman 

dalam pelaksanaan tugas intern maupun ekstern. 

b. Tujuan 

Adapun tujuan disusunnya SOP ini adalah  menciptakan kondisi kerja secara terarah 

dan harmonis guna mendukung pelaksanaan tugas agar dapat bekerja secara 

optimal, efektif dan efisien. 

 

4. Ruang Lingkup  

Standar Operasional Prosedur  ini meliputi perencanaan, pelaksanaan bimbingan teknis, 

pelaksanaan koordinasi, pengawasaan dan pengendalian dan pelaksanaan administrasi.  

 

II. TUGAS POKOK 

1. Perencanaan 

1) Operasional 

-   Berdasarkan Proja Polres Lombok Tengah serta Progiat Sat Binmas rencana 

kegiatan dalam rangka Operasi mandiri Sat Binmas baik di  tingkat Polda 

maupun Polres dengan memperhatikan petunjuk  pimpinan dan Pembina 

Fungsi Polda. 

-    Dalam   rangka   operasi terpadu, Kasat Binmas beserta jajarannya membuat 

rencana kegiatan dan petunjuk pelaksanaan dan melaporkan  hasilnya. 

-  Dalam rangka mendukung kegiatan operasi Kasat Binmas mengarahkan 

seluruh kegiatan rutin pengemban dan petunjuk  pelaksanaan dan 

melaporkan hasilnya. Kasat Binmas dalam  pelaksanaan sehari-hari dibantu 

oleh Kaur Bin Ops Sat Binmas dan  anggota. 

 2)  Administrasi 

 -  Berdasarkan Proja dan Progiat Polres Lombok Tengah, Kasat binmas 

melaksanakan penyelenggaraan administrasi dengan memperhatikan 

petunjuk/bimbingan dari Kapolres dan pembina fungsi Polda serta 

memberikan petunjuk dan arahan kepada pengemban fungsi Binmas tingkat 

Polsek dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. 

                                                                                   

          /. -. Petunjuk....... 
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  -  Petunjuk dan pengarahan pelaksanaan administrasi disiapkan oleh  Kasat  

 Binmas yang meliputi personil, pendidikan dan latihan serta  kegiatan. 

  - Petunjuk dan pengarahan pelaksanaan administrasi memberikan arahan 

kegiatan untuk mendukung program-program  kegiatan / operasi kepada 

seluruh jajaran sat Binmas. 

  - Dalam pelaksanaan pelatihan, baik yang diprogramkan oleh Polda maupun 

oleh Sat binmas, Kasat Binmas dapat berkoordinasi dan  bekerja sama 

dengan Kabag Sumda atau kesatuan Fungsi lainnya. 

  - Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan serta operasi baik yang terpadu 

maupun yang mandiri, Kasat Binmas dapat mengajukan  Renbut yang 

meliputi kebutuhan personil, materiil dan dukungan  anggaran kepada 

Kapolres. ( Kasat Binmas dalam mengurus  adminsitrasi dibantu oleh Kaur 

mintu Sat Binmas beserta angggota). 

 

2. Pelaksanaan Bimbingan Teknis 

1) Kasat Binmas bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas progiat serta    operasi 

di lingkungan Sat Binmas Polres Lombok Tengah. 

2) Kasat Binmas dapat melaksanakan koordinasi dengan pengemban  fungsi 

lainnya baik di Polres maupun instansi terkait yang dapat  mendukung 

pelaksanaan kegiatan serta melaporkan hasilnya kepada  Kapolres. 

3) Kasat Binmas mengawasi serta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sat 

Binmas dalam mengendalikan kegiatan operasi guna keberhasilan tugas serta 

melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres dan Pembina Fungsi Polda 

( Dir  Binmas ). 

4) Dalam pelaksanaan kegiatan rutin masing-masing Kanit dalam jajaran Sat binmas 

dapat mengadakan koordinasi dan kerja sama dalam  rangka keberhasilan 

pelaksanaan tugas. 

5) Dalam rangka pelatihan di lingkungan Sat Binmas penyiapan fasilitas  dan 

sarana yang diperlukan Kasat Binmas berkoordinasi dengan  Kabag Sumda  dan 

Kaur Telematika Polres Lombok Tengah. 

                                                                                       

 
/ 3.  Pelaksanaan koordinasi….. 
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3. Pelaksanaan koordinasi 
 
1)  Kasat Binmas dapat melaksanakan hubungan/koordinasi antar instansi terkait 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas berdasarkan petunjuk Kapolres 
atau Pembina Fungsi dan hasilnya dilaporkan kepada Kapolres. 
 

2) Atas persetujuan dan arahan dari Kapolres, Kasat binmas dapat melaksanakan 
kegiatan bersama dengan instansi lain sepanjang tidak bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hasilnya dilaporkan kepada 
Kapolres. 

 
3) Dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan khusus kepada Sat Binmas 

berkoordinasi    dengan  para Kanit dan Pembina    fungsi    serta instansi    yang 
bersangkutan yang disiapkan oleh Kaurbinops sat Binmas. 

 
 

4. Pengawasan dan Pengendalian 
 

1) Kasat Binmas menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian dan 
koordinasi atas pelaksanaan fungsi pembinaan di bidang Binmas dan                           
terhadap seluruh pengemban fungsi Binmas Polres sesuai dengan petunjuk 
pimpinan. 
 

2) Kasat Binmas adalah pemegang kodal atas kegiatan-kegiatan opsnal Sat 
Binmas di Polres maupun pengemban fungsi Binmas Polsek. 

 
3) Kasat Binmas sebagai pejabat yang mengawasi serta mengkoordinasikan 

pelaksanaan kegiatan opsnal Dit Binmas Polda  dan tembusannya kepada Dir 
Binmas. 
 

5. Pelaksanaan Administrasi 

1) Kasat Binmas harus berkoordinasi dengan Kasium dalam penyelenggaraan 

kesekretariatan di lingkungan Polres. 

2) Jalur surat menyurat dinas menggunakan sistem satu pintu, dalam hal  ini 

diatur sebagai berikut : 

a). Surat menyurat dinas keluar Polres mengikuti ketentuan yang telah 

dikeluarkan oleh Kasium Polres. 

b)  Surat menyurati dinas untuk intern Bagian/Satuan di Polres ditandatangani 

oleh Kasat Binmas. 

c)    Surat yang akan ditandatangani Kapolres di paraf sebelumnya oleh  Kasat 

Binmas. 

d) Penomoran dan cap jabatan Kapolres disiapkan Kasium dan 

pengiriman/pendistribusiannya sesuai petunjuk pimpinan dan dapat dijamin 

kerahasiaanya maupun sampai ketempat tujuan. 
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III. PELAKSANAAN 

5. Personil yang dilibatkan  

1) Kanit beserta banit Bintibmas, bertugas : 

b. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat guna 

 meningkatkan partispasi masyarakat, kesadaran hukum dan ketaatan 

 warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-

 undangan. 

c. Membina remaja, anak-anak dan pelajar/mahasiswa agar terhindar  dari   

pengaruh buruk yang ditimbulkan oleh perubahan pranata sosial sebagai 

akibat dari globalisasi budaya. 

d. Membina dan memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan 

kenakalan remaja kepada pemuda/generasi muda tidak menjadi korban 

dan pelaku. 

e. Membimbing dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar 

masyarakat tidak terpengaruh oleh orang/kelompok tidak dikenal  yang 

menawarkan kesempatan kerja disuatu tempat. 

f. Membina dan melatih para petugas keamanan lingkungan. 

g. Menghadiri setiap kegiatan/ / penertiban yang ada diwilayah  hukum. 

h. Menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada masyarakat yang 

kondusif melalui peran aktif segenap potensi masyarakat. 

 

2)  Kanit beserta banit Binkamsa, bertugas : 

a.  Melakukan tatap muka, kunjungan/sambang, penyuluhan langsung, 

 latihan-latihan dalam rangka membimbing masyarakat melaksanakan 

 siskamling. 

b. Melatih awak siskamling. 

c. Membimbing dan memberikan arahan tentang keikut sertaan 

 masyarakat dalam kegiatan keamanan swakarsa. 

d.  Memberikan penyuluhan dan penyegaran kepada petugas  keamanan 

lingkungan. 

e. Membangun dan memberdayakan siskamling yang ada. 

f. Memberikan himbauan kepada masyarakat untuk mengamankan 

rumah/lingkungan masing-masing. 
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g. Mengunjungi bentuk-bentuk Pam swakarsa, melakukan komunikasi, 

menerima keluhan dan informasi serta membantu penyelesaian masalah 

yang dihadapi sebatas kemampuannya. 

h. Melaksanakan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis kepada 

Polsus, PPNS, dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa. 

 

3).  Kanit beserta banit Binpolmas, bertugas : 

a.  Mendorong terbentuknya forum kemitraan Pemolisian masyarakat  dan 

balai kemitraan serta memberikan assistensi terhadap  operasional 

FKPM. 

b. Melakukan komunikasi timbal balik secara intensif, melakukan diskusi 

tentang permasalahan kamtibmas. 

c. Memfasilitasi pemecahan masalah yang ada di masyarakat  memfasiltasi 

forum diskusi/pertemuan yang diselenggarakan oleh  kelompok 

masyarakat dan memanfaatkannya untuk membangun  kemitraan 

antara polri dengan masyarakat, serta merekap segala kegiatan 

Bhabinkamtibmas ( seperti DDS, Probling solving, dan  lainnya). 

d. Menghadiri kegiatan masyarakat mendegarkan dan mencatat serta 

berusaha mewujudkan harapan masyarakat. 

e. Mendata, megadakan tatap muka, pendekatan secara individu kepada 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda,   tokoh 

wanita, dan kelompok/komunitas dalam membngun dan  mewujudkan 

kemitraan dengan semua potensi masyarakat. 

 

6. Urutan tindakan 

 1). Sambang / kunjungan ; mendatangi orang/kelompok untuk berkomunikasi. 

            -. Menentukan target yang akan dikunjungi. 

                       -. Menyiapkan sarana, administrasi dan petugas. 

                       -. Menerapkan 3 S 

                       -. Menyampaikan pesan kamtibmas  

                       -. Ucapan terimakasih dan menjalin kerjasama 

     -. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas 

   

 2) Tatap muka ……. 
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                 2). Tatap muka : mengadakan pertemuan dengan orang kelompok 

                       -. Membuat jadwal. 

                       -. Mempersiapkan materi yang akan disampaikan/ pesan kamtibmas. 

     -. Mempersiapkan personil yang dilibatkan 

  -. Mempersiapkan administrasi 

     -. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan hasil pelaksanaan 

 

                 3). Penerangan : memberitahu seseorang sesuatu agar mengerti 

                       -. Tentukan tempat dan sasaran. 

                       -. Mempersiapkan materi / pesan  Kamtibmas. 

     -. Mempersiapkan personil yang dilibatkan 

     -. Menyiapkan administrasi 

     -. Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan hasil pelaksanaan 

 

                 4). Bimbingan dan penyuluhan : mendorong dan mengarahkan. 

                       -. Mengumpulkan informasi/ masukan tentang situasi kamtibmas 

                       -. Membahas persiapan Binluh  

                       -. Menetapkan target dan sasaran 

                       -. Mengecek kelengkapan dan petugas pelaksana 

                       -. Menyiapkan dan manyampaikan materi 

                       -. Mengajak peserta untuk ikut dalam diskusi. 

                       -. Menyimpulkan kegiatan binluh 

                       -. Menganalisa dan evaluasi kegiatan 

                       -. Membuat laporan hasil kegiatan.  

                     

IV. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN 

Administrasi baik yang berkaitan dengan perencanaan maupun operasinal dilaksanakan 

oleh urmin  bersama banit masing-masing unit   Sat Binmas berdasarkan petunjuk dari 

Kasat Binmas dan pelaksanaan kegiatan masing –masing unit mengacu pada  anggaran 

DIPA tahunan Sat Binmas Polres Lombok Tengah.    

 

 

V. PENUTUP ….. 
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V. PENUTUP   

Demikian standar operasinal prosedure (SOP) sat Binmas Polres Lombok Tengah dibuat 

untuk  dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaaan tugas sehari-hari, dan bila masih 

terdapat kekurangan ataupun kekeliruan dalam penyusunan SOP ini maka akan 

dilakukan perbaikan/ralat seperlunya. 
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