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I. PENDAHULUAN.

1. Umum.

a. Bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai alat negara penegak hukum,
merupakan salah satu aparatur negara pengemban kedaulatan dan
kekuasaan negara di bidang hukum;

b. Bahwa dalam kesiapsiagaan Polri dalam menanggulangi setiap bentuk
gangguan Kamtibmas merupakan tuntutan tugas, perlu dipelihara oleh setiap
jajaran Polri dalam mewujudkan situasi Kamtibmas yang mantap dan dinamis;

c. Dalam rangka memelihara Kamtibmas, polri melakukan kegiatan yang
sifatnya pencegahan (preventif) berupa kegiatan Penjagaan;

d. Polri khususnya Ditsabhara Polda NTB melaksanakan tugas Penjagaan
sebagai upaya untuk memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan
danmemeliharakeselamatan jiwa dan harta benda untuk kepentingan
masyarakat dan negara.

2. Dasar.

a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia;

b. Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/224/V/2004 tentang Himpunan Buku
Petunjuk Fungsi Sabhara Kepolisian;

c. Peraturan Kabaharkam Polri Nomor 02 tahun 2011 tanggal 13 Desember
2011 tentang Penjagaan;

d. Surat Perintah Direktur Sabhara Polda NTB Nomor: Sprin/14/I/2017 tanggal 1
Januari 2017 tentang Pelaksanaan tugas kegiatan Penjagaan bulan Januari
2017;

e. DIPA/ RKA – KL dan Renja Ditrsabhara Polda NTB T.A. 2017.

3. Maksud…..
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3. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud.
Laporan analisa dan evaluasi ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada
Pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan Penjagaan serta hambatan yang
dihadapi selama kegiatan.

b. Tujuan.
Sebagai bahan laporan pelaksanaan kegiatan Penjagaan Ditsabhara dan
bahan pertimbangan bagi Pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

4. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penyusunan laporan ini meliputi pelaksanaan kegiatan Penjagaan
yang dilaksanakan oleh anggota Subdit Gasum Ditsabhara Polda NTB serta
hambatan-hambatan yang ditemukan dilapangan.

5. Sistimatika.
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II. TUGAS YANG DILAKSANAKAN.

Anggota Subdit Gasum Ditsabhara Polda NTB melaksanakan kegitan Penjagaan
mako Polda NTB yang meliputi Pos Penjagaan Depan Kediaman Kapolda NTB dan
Pos Penjagaan Belakang ( sebelah gedung Sasana Dharma Polda NTB ) sebagai
upaya bentuk pencegahan terhadap ancaman tindak Kriminalitas di Kantor dan
Kesatrian Polda NTB, pelaksanaan tugas penjagaan dilaksanakan oleh personil
Subditgasum Dit. Sabhara Polda NTB sebanyak 12 orang dimana pelaksanaan
selama 12 jam yang dibagi menjadi 3 (tiga) giat jaga yang meliputi jaga pagi, jaga
malam dan lepas piket. Dalam pelaksanaan tugas Penjagaan yang perlu diperhatikan
adalah :

1. Tahap persiapan tugas Penjagaan :

a) Setengah jam sebelum dimulai giliran tugas jaga, maka pertugas jaga
barudah siap di tempat jaga;

b) Memeriksa ruang jaga, lingkungan sekitarnya dean barang-barang inventaris
Penjagaan;

c) Memeriksa kerapihan meliputi sikap tampang, perlengkapan dan
persenjataan;
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d) Menerima/ meminta informasi dan mempelajari tugas-tugas yang telah
dilakukan oleh petugas jaga lama, memperhatikan petunjuk-petunjuk dan
perintah-perintah dari pimpinan;

e) Ka Jaga memberikan AAP/APP tentang penekanan tugas penjagaan kepada
anggotanya.

f) Dukungan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan piket jaga untuk
bulan Januari menggunakan anggaran Ulp Non Organik sebesar Rp.
11.160.000,- dengan rincian: 12 Orang X 31 Hari X Rp. 30.000.-.

2. Tahap pelaksanaan tugas Penjagaan :
a) Penjagaan dibawah tanggung jawab Ka Jaga serta kegiatannya meliputi

membuat jadwal tugas jaga, mengisi bukui mutasi jaga, melaksanakan dinas
jaga sesuai jadwal tugas jaga, memukul lonceng setiap 1 jam sekali dan ditulis
dalam mutasi jaga dengan tinta warna merah;

b) Petugas jaga harus memperhatikan dan meneliti secara khusus kelengkapan
administrasi penjagaan dan kebersihan ruang penjagaan serta lingkungannya;

c) Selama melaksanakan tugas penjagaan maupun sedang istirahat tetap
memperhatikan kesiapsiagaan;

d) Melaksanakan pengawasan terhadap situasi perkantoran dan sekitarnya;
e) Menjaga, memelihara dan mengawasi serta mengatur keluar masuknya

barang bukti, barang ntitipan dan barang temuan yang menjadi tanggung
jawab petugas jaga agar tetap utuh dan tidak rusak serta dicatat dalam buku
mutasi;

f) Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan bantuan,
pertolongan dan informasi serta menyiapkan ruang tunggu tamu.

g) Mencatat dalam buku mutasi setiap kejadian yang menjadi tanggung
jawabnya;

h) Melaksanakan pengawasan, pengamatan dan pengecekan di lingkungan
perkantoran;

i) Anggota jaga yang medapat giliran istirahat memanfaatkan waktu istirahat
ditempat yang sudah ditentukan;

j) Pelaksanaan tugas jaga perkantoran agar senantiasa diadakan koordinasi
dengan petugas jaga instansi lain;

k) Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh anggota jaga dicatat dalam buku mutasi
penjagaan.

3. Tahap Pengakhiran pada tugas Penjagaan :
a) Melaksanakan konsolidasi setelah kegiatan tugas jaga selesai dilaksanakan

seperti memeriksa / checking kekuatan dan perlengkapan jaga;
b) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas baik secara lisan maupun tertulis dalam

buku mutasi atau blanko laporan kepada pimpinan.

III. HASIL…..
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III. HASIL YANG DICAPAI.

Adapun hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan Penjagaan Mako Polda
NTB khususnya Pos Penjagaan Depan Kediaman Kapolda NTB dan Pos Penjagaan
Belakang ( sebelah gedung Sasana Dharma Polda NTB ) yang dilaksanakan oleh
anggota Subdit Gasum Ditsabhara Polda NTB adalah sebagai berikut :
1. Mako Polda NTB dan sekitarnya aman terkendali  karena petugas jaga selalu

mengecek orang atau barang yang keluar masuk melalui pintu pos jaga mako Polda
NTB;

2. Masyarakat merasa dilindungi, diayomi dan dilayani oleh anggota jaga karena dapar
membantu masyarakat yang membutuhkan informasi;

3. Terciptanya situasi yang aman dan Kondusif di lingkungan kantor dan kesatrian
Polda NTB karena masyarakat yang tidak punya kepentingan ke Polda NTB tidak
diperkenankan masuk ke lingkungan Polda NTB;

4. Terciptanya sinergitas antar fungsi kepolisian di ligkungan Polda NTB seperti
anggota jaga memberikan informasi tentang keberadaan tempat pembuatan SKCK,
mengurus tilang, mengambil barang bukti dll.

IV. ANALISA DAN EVALUASI.

1. Analisa
Pelaksanaan kegiatan Penjagaan Mako Polda NTB yang dilaksanakan Subdit
Gasum Ditsabhara Polda NTB sudah berjalan dengan baik tapi belum maksimal
karena beberapa hal antara lain :
a. Masih ada anggota Jaga yang belum paham betul akan tugas dan tanggung

jawabnya dalam melaksanakan tugas Penjagaan Mako;
b. Masih ditemukan anggota Jaga  yang bersifat arogan dan acuh pada

masyarakat yang melapor ke Penjagaan;
c. Kurangnya kepedulian anggota jaga terhadap lingkungan sekitanya seperti

apatis terhadap nama dan rumah dinas pejabat Polda NTB;
d. Anggota Jaga masih kurang peduli tentang kebersihan lingkungan Pos

Penjagaan;
2. Evaluasi.

Berdasarkan analisa tersebut diatas pelaksanaan kegiatan Penjagaan Mako Polda
NTB khususnya Pos Penjagaan Depan Kediaman Kapolda NTB dan Pos
Penjagaan Belakang ( sebelah gedung Sasana Dharma Polda NTB ) perlu
ditingkatkan dengan pengawasan dan pengendalian yang rutin dan
berkesinambungan sehingga mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

V. Penutup…..
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V. PENUTUP.

Demikian laporan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas Penjagaan Subdit
Gasum Ditsabhara Polda ini dibuat sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk
mengambil langkah-langkah kebijakan lebih lanjut.

Mataram, Januari 2017
a.n.DIREKTUR SABHARA POLDA NTB

KASUBDIT GASUM

I WAYAN ARSIKA
KOMPOL  NRP 64090042
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