
KEP0LISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

                  RESORT SUMBAWA 

 

NASKAH SEMENTARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  

PENJAGAAN MAKO DAN JAGA TAHANAN POLRES SUMBAWA 

 

B  A  B    I 

PENDAHULUAN 

1 U M U M 

a. Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya bagi pelaku kejahatan dan keluarganya yang menjalani proses hukum 

dalam pengekangan sementara akan hak-hak hidupnya. 

b. Guna mewujudkan managemen satuan kerja yang efektif, transparan akuntabel 

yang berorientasi kepada hasil dan pencapaian standarisasi kinerja yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian 

dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dengan penyusunan standar operasional 

prosedur khususnya pengamanan mako dan jaga tahanan di mako Polres 

Sumbawa.  

2 D A S A R 

a. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b. Keputusan Kapolri No. Pol : kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang 

organisasi dan tata cara kerja satuan satuan organisasi pada tingkatan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

c. Peraturan Kababinkam Polri No 09 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 

tentang Penjagaan 

 

 

 

  



3 MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan 

pedoman dasar pelaksanaan tugas khusus bagi setiap pejabat dan angota yang 

bertugas untuk pengamanan mako dan jaga tahanan di polres sumbawa. 

b.  Tujuan   

Adapun tujuannya dari dibuatnya Standar Operasional Prosedur ini adalah agar 

masing masing pejabat dan anggota dapat mengetahui Standar Operasional 

Prosedur dalam batas kewenangan dan tanggung jawab kinerjanya serta kaitan 

hubungan timbal balik dengan pejabat lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya 

untuk dapat diperoleh kesamaan tindakan sehingga di harapkan dalam  

pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dapat memenuhi Standar Operasional 

Prosedur di ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam penjagaan mako 

dan terhadap para tahanan.    

4.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur dalam jaga mako dan jaga tahanan 
merupakan segala kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab khusus dalam 
penjagaan mako dan tahanan di Polres Sumbawa. 
 
 

5. TATA URUT 

a. Bab  I   PENDAHULUAN 

1.  U  m  u  m 

2.   Dasar  

3.   Maksud dan Tujuan  

4.   Ruang Lingkup 

5.  Tata Urut 

b. Bab II Standar Oprasional Prosedur 

c. Bab  III Penutup 

 

 

 



BAB III 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

6.      PELAYANAN  

A. Proses Pelayanan  

Dalam melaksanakan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan maka 

anggota yang melaksanakan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan 

akan di hadapkan dengan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu setiap 

anggota yang melaksanakan tugas jaga agar mampu memberikan 

pelayanan yang prima, karena penjagaan mako berperan sebagai pintu 

gerbang pertama dalam memberikan pelayanan kepolisian kepada warga 

masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk : 

1. Penerimaan dan pelayanan laporan/pengaduan 

2. Pelayanan permintaan bantuan / pertolongan kepolisian 

3. Penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan pengamanan 

barang bukti  

4. Penyelesaian perkara ringan/perselisihan antar warga, sesuai dengan 

ketentuan hukum / peraturan per undang – undangan dan norma 

yang berlaku/ kebijakan dalam organisasi Polri. 

 

Dalam pelaksanaan pelayanan, anggota dituntut melayani secara 

sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari pihak yang dilayani 

maupun dari pihak – pihak manapun yang dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat dengan sikap humanis ( senyum, sapa, 

salam ) serta member perlakuan yang adil kepada masyarakat dengan 

tidak membeda-bedakan suku, agama, golongan serta status social. 

B.      Jenis – jenis penjagaan 

1.    Penjagaan perkantoran ( jaga mako )  

2.   penjagaan tahanan ( penjagaan di Rutan yang ada di kantor kepolisian ) 

3.  Penjagaan obyek tertentu ( penjagaan yang di pandang perlu untuk di 

lakukan enjagaan berdasarkan pertimbangan keamanan yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak ) 

    

 



C.     Konsep – konsep dalam pelayanan prima        

1. Ability, yang berarti pengaturan dan ketrampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima 

meliputi : kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, 

melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi 

dan mengunakan publik relation sebagai instrumen dalam menbina 

hubungan kedalam dan keluar organisasi. 

2. Attitude, yang berarti sikap dan prilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pihak yang dilayani. 

3. Apperearence, penampilan seseorang baik yang bersifat fisik 

maupun non fisik yang mampu menreflesikan kepercayaan diri dan 

kredibilitas dari pihak lain. 

4. Attention, yang berarti kepedulian penuh terhadap orang yang 

dilayani baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan 

keinginan pelanggaran maupun pemahaman atas saran dan 

kritiknya. 

5. Action, yang berbagai kegiatan nyata anggota harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pihak yang dilayani. 

6. Accauntabality atau tanggung jawab yang berarti pihak sikap 

keberpihakan kepada pihak yang dilayani sebagai wujud kepedulian 

untuk menghindarkan atau menimbulkan kerugian dan 

ketidakpuasan pihak yang dilayani. 

 

7. Pengawasan dalam melaksanakan Penjagaan Mako dan jaga tahanan meliputi Kanit 

Turjawali bertanggungjawab kepada Kasat Sabhara dan Ka SPKT bertanggungjawab 

kepada Kapolres dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut : 

 

a. Sebelum melaksanakan serah terima tugas jaga, petugas jaga baru harus 

memperhatikan : 

- Mengecek jumlah tahanan ( sesuai jumlah riil dengan data yang ada di buku 

mutasi ) 

- Mengecek kondisi tahanan 

- Mengecek jumlah barang inventaris 

- Mengecek senjata api dan amunisi yang ada dalam inventaris penjagaan 

- Mengecek jumlah barang bukti 

 

b. Persyaratan / ketentuan yang harus dimiliki oleh petugas jaga : 

- Kemampuan melayani masyarakat 

- Kemampuan melakukan TPTKP 



- Kemampuan memproses Tipiring 

- Kemampuan mengumpulkan bahan keterangan 

- Kemampuan menulis bahan laporan tertulis ( verbal ) 

- Kemampuan melakukan tindakan refresif tahap awal 

- Kemampuan bela diri Polri 

 

c. Tata cara memasuki ruang tahanan : 

- Petugas jaga tahanan harus dapat mengetahui tahanan mana yang perlu 

diwaspadai dan memerlukan perhatian khusus 

- Petugas yang memasuki ruang tahanan minimal 2 ( dua ) orang, petugas 

pertama masuk ruang tahanan, dan petugas kedua mengawasi gerak gerik 

tahanan vdalam rangka mengamankan  petugas yang masuk kedalam ruang 

tahanan 

- Kekuatan petugas yang masuk kedalam ruang tahanan disesuaikan dengan 

jumlah tahanan 

- Petugas yang masuk kedalam ruang tahanan mengambil posisi taktis yang 

menguntungkan untuk melumpuhkan gerakan tahanan yang membahayakan 

- Keluar masuk tahanan hendaknya diatur secara bergilir sesuai dengan 

kepentingannya 

- Dilarang membuka kamar tahanan pada malam hari 

 

d. Larangan bagi petugas jaga tahanan 

- Meminta uang/barang/jasa apapun dari tahanan atau keluarga tahanan yang 

dating menjenguk 

- Menyuruh bekerja seperti membersihkan kendaraan, menyapu 

halaman/lantai kantor 

- Melkukan ancaman, penganiayaan ataupun menyakiti hati tahanan 

- Dilarang memberikan obat nyamuk bakarpada tahanan 

 

e. Tata cara memperlakukan tahanan yang sakit : 

- Berobat jalan ke poliklinik atau ke rumah sakit 

- Dicatat dalam buku berobat tahanan 

- Dikawal pulang pergi oleh yang bukan petugas jaga tahanan 

- Pada saat tahanan dalam jumlah banyak, perhatikan pengamanannya dengan 

ketat serta pengawal yang cukup 

- Usahakan membawa tahanan dengan menggnaka kendaraan roda 4 

 



f. Ketentuan olah raga bagi tahanan 

- Kegiatan olah raga dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

- Tempat olah raga dilaksanakan didalam lapangan apel Polres Sumbawa 

dengan pengawasan anggota yang cukup  

- Pada saat melaksanakan olah raga dipimpin oleh petugas jaga tahanan  dan 

anggota lainnya mengawasi dengan siaga 

- Apabila tahanan banyak agar digilir secara berkelompok dengan waktu paling 

lama 30 menit 

 

g. Tata cara peminjaman tahanan untuk pemeriksaan meliputi : 

- peminjaman tahanan harus dengan bukti peminjaman 

- Petugas yang berhak meminjam tahanan adalah penyidik/penyidik pembantu 

dengan diketahui kepala jaga 

- Petugas yang berhak meminjamkan tahanan minimal kepala  jaga 

- Sebelum dan sesudah tahanan dipinjam agar kondisi fisik tahanan diperiksa 

dan dicatat dalam buku register tahan/mutasi serta diketahui oleh peminjam 

- Selama dalam pemeriksaan, keamanan tahanan menjadi tanggung jawab 

penyidik/penyidik pembentu yang meminjam        

- Apabila terjadi perubahan fisik tahanan, agar dibuat laporan polisi untuk 

dibuat proses lebih lanjut 

- Catat berapa lama tahanan di pinjam 

- Setelah tahanan selesai dipinjam selanjutnya dikembalikan ke ruang tahanan 

 

h. Perlakuan terhadap tahanan titipan 

- Prinsip perlakuan dan pengamanan tahanan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

- Diusahakan tahanan titipan dipisahkan dengan tahanan setempat 

- Maksimal batas penitipan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku 

- Catat identitas tahanan maupun yang menitipkan dalam buku register 

penitipan tahanan 

- Melaporkan kepada Kapolres Sumbawa setiap ada titipan tahanan. 

 

i. Perlakuan terhadap tahanan yang ditahan di rumah sakit ( dalam keadaan sakit ) 

- Jaga dengan ketat untuk mencegah resiko melarikan diri agar tahanan 

diborgol dengan cara satu borgol dipergelangan kaki dan satu borgol 

dihubungkan dengan tempat tidur atau menggunakan lebih dari satu pasang 

borgol 

- Diusahakan dalam kamar yang rapat dan tersendiri 



j. Pengaturan ruang tahanan meliputi 

- Tahanan laki-laki, perempuan, anak-anak dan dewasa agar dipisahkan 

- Jumlah tahanan dimasing-masing kamar tahanan disesuaikan dengan 

kapasitas kamar tahanan 

- Kamar tahanan dipasang lampu penerangan  

- Kamar tahanan diberi nomor 

 

k. Kewajiban bagi para tahanan 

- Mentaati peraturan yang berlaku 

- Menjaga ketertiban dan keamanan ruang tahanan 

- Menjaga kebersihan ruang tahanan 

- Mentaati perintah-perintah dinas yang sudah ditentukan 

    

8. Jaga Kontrol Tahanan meliputi  

a. Diluar jam kunjung tahanan 

- Petugas jaga tahanan selalu ada di meja jaga di pintu sel tahanan 

- Pintu sel tahanan selalu dalam keadaan terkunci 

- Pukul 20.00 Wita pintu masing – masing ruangan sel tahanan sudah terkunci 

dan di buka pukul 07.00 Wita. 

- Lakukan pengawalan tahanan dengan satu tahanan berbanding dua Polisi 

- Memasuki ruang tahanan minimal dua orang petugas 

- Hindari komunikasi yang berlebihan dengan para tahanan 

- Mengawasi segala aktifitas para tahanan 

- Memeriksa dengan teliti makanan dan minuman untuk para tahanan 

- Tidak menerima titipan dalam bentuk apapun dari dan untuk para tahanan 

- Membuka pintu sel atas seijin / sepengatahuan Ka SPK 

- Petugas jaga mencatat keluar dan masuknya tahanan  

- Menghadirkan petugas medis diruang sel sebagai tindakan awal guna 

perawatan para tahanan 

 

9. Hal – hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan tugas penjagaan Mako 

a. Kewajiban sebagai Pejabat yang berwenang dalam penyelenggaraan operasional 

haruslah dapat memanfaatkan secara maksimal fasilitas server pusat kendali dan 

informasi, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan serta pengontrolan 

pengawasan dan pengendalian anggota dalam setiap pelaksanaan tugas di 

lapangan. 

 



b. Anggota jaga tidak boleh meninggalkan Mako selama dalam pelaksanaan tugas 

jaga dan apa bila sewaktu – waktu ada pristiwa yang mengancam kesetabilan 

mako anggota diharapkan dengan segera membunyikan bel. 

c. Bersikap tegas, Humanis dan selalu dalam sikap siaga terhadap orang – orang 

yang tidak dikenal atau dicurigai 

d. Setelah habis jam kerja pintu gerbang keluar ditutup penuh dan satu gerbang 

pintu masuk ditutup setengah 

e. Setiap orang atau orang yang masuk ke kesatuan diluar jam kerja wajib dilakukan 

pemeriksaan dengan sikap selalu siap dan waspada. 

 

B A B III 

P E N U T U P 

 

 Demikian naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan 

di lingkup kerja Satuan Sabhara Polres Sumbawa untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dan menjaga keamanan masyarakat serta mako yang tidak kondusif. 

 Sumbawa Besar,  2 Januari 2016 
KASAT SABHARA 

 

 

MATHIAS WAYAN APELABY  
           AJUN KOMISARIS POLISI NRP 62020688 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
         DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

RESORT SUMBAWA 
 

 

NASKAH SEMENTARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGAWALAN  POLRES SUMBAWA 

 

 

B  A  B    I 

PENDAHULUAN 

1.         U M U M 

a. Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya bagi pelaku kejahatan dan keluarganya yang menjalani proses hukum 

dalam pengekangan sementara akan hak-hak hidupnya. 

 

b. Guna mewujudkan managemen satuan kerja yang efektif, transparan akuntabel 

yang berorientasi kepada hasil dan pencapaian standarisasi kinerja yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian 

dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dengan penyusunan standar operasional 

prosedur khususnya pengamanan pengawalan di Polres Sumbawa. 

 

2.       D A S A R 

a. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b. Keputusan Kapolri No. Pol : kep / 7 / I / 2005 tanggal 31   31 Januari 2005 

tentang organisasi dan tata cara kerja satuan satuan organisasi pada tingkatan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 

c. Peraturan Kababinkam Polri No 10 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 

tentang Pengawalan 

 

 



3. MAKSUD DAN TUJUAN 

A.  Maksud 

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan 

pedoman dasar pelaksanaan tugas khusus bagi setiap pejabat dan anggota yang 

melaksanakan tugas pengawalan di polres sumbawa. 

B. Tujuan   

Adapun tujuan dari dibuatnya Standar Operasonal Prosedur ini agar masing-

masing para pejabat dan anggota mengetahui Standar Operasional Prosedur 

dalam batas kewenangan dan tanggungjawab kinerjanya serta kaitan hubungan 

timbal balik dengan pejabat lain dalam rangka pelaksanaan tugasnya untuk 

dapat diperoleh kesamaan tindakan sehingga diharapkan dalam pelaksanaan 

dan penyelenggaraan tugas dan tanggungjawabnya dalam tugas pengawalan 

harta benda/barang/orang serta dokumen.  

 

4.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur dalam pengawalan  merupakan segala 

kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab khusus untuk memberikan 

pengamanan dan keselamatan terhadap orang dan tahanan serta keutuhan harta 

benda yang menjadi obyek pengawalan. Serta pengawalan berfungsi untuk 

melakukan pencegahan  dan penindakan kejahatan, memelihara keamanan serta 

menjaga keselamatan jiwa dan harta benda dari ancaman kejahatan. 

 

5. TATA URUT 

a.    Bab  I   PENDAHULUAN 

1.  U  m  u  m 

2.   Dasar  

3.   Maksud dan Tujuan  

4.   Ruang Lingkup 

5.  Tata Urut 

b.     Standar Oprasional Prosedur 

a. Bab  III Penutup 



BAB III 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

6.  Pelayanan   

A. Proses pelayanan Pengawalan  

Pengawalan Sat Sabhara dilaksanakan berdasarkan permintaan dari 

fungsi lain, instansi lain dan atau masyarakat . permintaan bantuan 

pengawalan diajukan secara tertulis minimal 3 hari sebelum kegiatan 

dilaksanakan, kecuali pengawalan yang sifatnya insidentil/dalam keadaan 

darurat/tertentu pada sasaran terbatas dan dapat dilaksanakan sewaktu-

waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kepolisian.  

B.      Jenis – jenis pengawalan Polri 

Jenis jenis pengawalan yang dapat diberikan oleh Polri meliputi : 

1.  Pengawalan orang 

2.  Pengawalan tahanan 

3.  Pengawalan barang berharga 

4. Pengawalan barang berbahaya 

 

C.     Konsep – konsep dalam pelayanan prima        

 

a. Ability, yang berarti pengaturan dan ketrampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima 

meliputi : kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, 

melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi 

dan mengunakan publik relation sebagai instrumen dalam menbina 

hubungan kedalam dan keluar organisasi. 

b. Attitude, yang berarti sikap dan prilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pihak yang dikawal. 

c. Apperearence, penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik yang mampu menreflesikan kepercayaan diri dan 

kredibilitas dari pihak pihak yang memerlukan pengawalan dari 

petugas kepolisian RI. 



d. Attention, yang berarti kepedulian penuh terhadap orang, tahanan, 

barang yang di kawal. 

e. Action, yang berbagai kegiatan nyata anggota harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pihak pihak  yang dikawal. 

f. Accauntabality atau tanggung jawab yang berarti anggota yang 

melaksanakan tugas pengawalan harus bertanggung jawab terhadap 

keselematan dan kenyamanan dari obyek yang dikawal. 

7.  Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengawalan meliputi Danru dan 

anggota pengawalan yang bertanggungjawab kepada Kasat Sabhara dengan 

tugas dan peran pengawalan meliputi: 

a. Mencegah/menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan 

kepada orang/tahanan/barang berharga/barang berbahaya yang menjadi 

obyek pengawalan.  

b. Memberikan pengamanan dan perlindungan kepada obyek pengawalan 

pada waktu proses kegiatan mobilitas dari tempat awal kegatan sampai 

dengan tempat tujuan pengawalan. 

c. Menyampaikan secara cepat dan tepat setap segala bentuk 

kejadian/gangguan/hambatan yang terjad pada waktu kegiatan 

pengawalan kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk 

lebih lanjut. 

d. Peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolisan kepada 

warga masyarakat yang membutuhkan bantuan pengawalan. 

 

8. Ketentuan-ketentuan yang harus dimiliki/ditaati oleh petugas yang melakukan 

pengawalan. 

a. Larangan bagi petugas pengawal : 

 - Melepaskan pegangan stang/stir kendaraan bermotor ( driver ) 

- Mengadakan gerakan yang kurang etis seperti berdiri, 

menendang, menghardik kepada pengendara lain.  

- Melaksanakan pengawalan tahanan pada malam hari, jika 

terpaksa bermalam dalam hal mengawal tahanan maka dititipkan 

pada kantor polisi terdekat. 

 



- Meninggalkan obyek pengawalan tanpa adanya pengawasan dari 

petugas pengawal. 

- Memberikan makan/minum dan berkomunikasi kepada tahanan. 

 

b. Kewajiban bagi petugas pengawal 

- berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, 
korek , serta tidak sewenang-wenang.   

- Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi lingkungan 
sekelilingnya. 

- Penguasaan daerah, route, dan daerah yang dilalui. 
- Senantiasa menjaga keamanan diri pada saat melaksanakan tugas 

pengawalan. 
- melakukan pengecekan kembali segala sarana dan prasarana baik 

perorangan maupun satuan tugas sebelum berangkat tugas. 
- Mematuhi rambu- rambu Lalulintas dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.   
 

c. Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas pengawalan 
 

- Kemampuan melakukan TPTKP 
- Kemampuan mengumpulkan bahan keterangan ( Pulbaket ) 
- Kemampuan membuat laporan tertulis 
- Kemampuan melakukan tindak represif tahap awal 
- Menguasai tehnik dan taktk pengawalan 
- Kemampuan beladiri Polri 

 
d. Cara bertindak bagi petugas yang akan melaksanakan tugas pengawalan 
 

- Pengecekan terhadap obyek yang akan dikawal meliputi jumlah 
orang dan barang yang dibawa 

- Pembagian tugas dan mengatur posisi siapa yang berada di depan, 
di samping serta di belakang 

- Mengatur kecepatan kendaraan selama dalam pengawalan 
- Melakukan pergantian/aplus bagi petugas pengawal dan 

menentukan waktu serta tempat istirahat 
- Melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui alkom yang 

ada 
- Sesampainya ditempat tujuan pengawalan, melakukan serah 

terima kepada petugas yang berhak menerma dan mebuat berita 
acara penyerahan 

 
 
 
 



9. Tata cara pengawalan barang berharga 
 
 
 a.  Tata cara pengawalan barang berharga dengan jalan kaki : 

-  Periksa barang barang yang akan dikawal antara lain jumlah 
barang, pembungkus, label/lak apakah masih utuh, sedangkan 
penanggungjawab tetap dari instansi pengguna/pemilik.   

- Melakukan pembagian tugas dengan jelas siapa yang berada di 
sdepan, di samping, di belakang, dan menentukan siapa 
pembawa barang-barang dari instansi pengguna 

- Mengatur kecepatan langkah selama dalam perjalanan 
- Melakukan pergantian/aplus bagi pembawa barang dan 

menentukan waktu serta tempat istirahat 
- Bila jarak yang ditempuh cukup jauh dengan medan yang berat, 

maka tambahkan kekuatan personel pengawal, hindari medan 
yang sulit, dan mencari jalan terdekat 

- Melaporkan posisi setap saat pada kesatuan melalui Alkom 
- Sesampainya ditempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan 

pembawa barang-barang pada satu tempat bersama-sama barang 
yang dikawal 

- Memerksa keadaan barang yang dikawal jika terjadi kerusakan, 
sobek, pecah, atau jumlahnya berkurang/mengalami penyusutan 
agar dituangkan dalam berita acara penyerahan barang 

- Melaksanakan serah tetrima kepada petugas yang berhak 
menerima dan membuat berita acara penyeraha. 

 
b. Tata cara pengawalan barang berharga dengan kendaraan sepeda motor 
 

- Formasi pada saat berjalan satu sepeda motor sebagai pembuka 
jalan, sedangkan posisi barang berada di tengah , dan pengawal 
lainnya berada di belakang 

- Mengatur kecepatan sesuai dengan situasi arus lalulintas 
- Menggunakan sirine/lampu rotator 
- Melaporkan posisi setap saat melalui alkom 
- Mengendarai sepeda motor dengan benar 
- Melaporkan kepada induk kesatuan apabila ada perubahan route 

 
c. Tata cara pengawalan barang dengan Mobil 
 

- Formasi pengawalan sama dengan formasi pengawalan dengan 
sepeda motor 

- Bagi kendaraan penutup, cegah jangan sampai ada kendaraan 
yang mendahului 

- Menjaga jarak kendaraan 
- Sesampainya di tempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan 

pembawa barang pada satu tempat bersama – sama barang yang 
dikawal 



- Memeriksa keadaan barang jika terjadi kerusakan, sobek, pecah, 
atau jumlahnya berkurang/mengalami penyusutan agar 
dituangkan dalam berita acara penyerahan barang 

- Adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan 
buat beriata acara penyerahan 
 
 

10. tata cara pengawalan barang berbahaya  
 

a. Pengawalan barang berbahaya prosedurnya sama dengan pengawalan 
barang berharga namun demi keamanan dan keselamatan perlu 
diperhatkan hal sebagai berikut : 
- Pengepakan barang berbahaya harus mengikuti prosedur 

pengepakan, jenis barang dimaksud agar tdak terjadi kerusakan 
dan kecelakaan  

- Penempatan barang selama perjalanan harus mengikuti prosedur 
keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

- Penempatan barang selama pengawalan harus membutuhkan 
kendaraan khusus, maka penempatan rangkaian disesuaikan 
dengan ketentuan yang berlaku 

   
b. Pengawalan barang berbahaya diharapkan dari pengguna/pemilik barang 

mengkutkan orang yang ahli dalam pengamanan barang yang dimaksud  
 
 

11. Tata cara pengawalan tahanan 
 
  a. Tata cara pengawalan tahanan dengan jalan kaki 

- Memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan 
perhatkan kondisi tahanan   

- Memeriksa keadaan borgol dan memborgol kedua tangan 
tahanan di belakang 

- Posisi petugas berada di belakang tahanan, jaga jarak 
secukupnya, bila tahanan tampak berbahaya, rapatkan jarak 
dengan tongkat/senjata sipa siaga 

- Bila tahanan yang dikawal lebh dari satu orang, sebelum 
berangkat tahanan diikat secara berantai terlebih dahulu, 
hubungkan dengan tali yang kuat setiap tahanan berturut-turut 
dengan bentuk berbanjar dari yang mulai yang paling depan 
sampai yang paling terakhir, sedangkan posisi para pengawal 
berada didepan, samping kiri/kanan dan belakang dengan siap 
siaga 

- Menghindari komunikasi dengan tahanan pada saat pengawalan 
berlangsung 

- Serah terimakan tahanan dengan baik, setelah sampai tujuan 
buatkan berita acara serah terima 



- Apabila dalam rangkaian kegiatan yang diduga tidak selesai atau 
dalam masa  siding di pengadilan, maka adakan pengamanan di 
sekitar lokasi dan tunggu sampai selesai 

 
  b. Tata cara pengawalan tahanan dengan mobil 

-  Memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan 
perhatkan kondisi tahanan 

- Tahanan diborgol, perintahkan naik ke kendaraan, apabila 
tahanan lebih dari satu orang, diperintahkan naik satu per satu 
dan duduk berhadap hadapan 

- Posisi petugas pengawal duduk di depan dengan tetap waspada, 
kepala/komandan pengawalan duduk pada bagian depan 
disamping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan 

- Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi arus lalu lintas 
dan gunakan sirine/lampu rotator 

- Bila jarak cukup jauh, tentukan route yang akan ditempuh dan 
waktu waktu pemberangkatan, hindari perjalanan malam hari 

- Setibanya d tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas 
yang berhak menerima dan membuat berita acara serah terima 
tahanan 

 
 
c. Tata cara pengawalan tahanan wanita 

- Memeriksa tahanan dengan cermat sehngga petugas yakin dan 
perhatikan kondisi tahanan 

- Pengawalan tahanan wanita harus di dampingi oleh Polwan 
- Petugas pengawalan tetap waspada, dan tahanan tetap di borgol 

 
12. Pengakhiran 

Setelah melaksanakan kegiatan pengawalan, petugas pengawalan melakukan 
kegiatan meliputi : 
- Apel konsolidasi dan melakukan pengecekan peralatan/perlengkapan 

serta mengecek kesehatan, keselamatan tahanan/orang. 
- Mengecek keamanan, keutuhan barang-barang yang dikawal 
- Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan   

   
  
  

13.  Hal – hal yang perlu diperhatikan selama pelaksanaan tugas pengawalan : 

a. penampilan pada saat melaksanakan tugas kawal 

b. sikap yang sopan dan santun serta humanis terhadap obyek yang di kawal. 

c. keselamatan diri sendiri, orang yang di kawal dan barang atau dokumen yang 

di kawal. 

d. perlengkapan surat diri ( surat perintah ). 

  

 



 

B A B III 

P E N U T U P 

 

 Demikian naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan 

di lingkup kerja Satuan Sabhara Polres Sumbawa untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dan menjaga keamanan masyarakat serta mako yang tidak kondusif. 

 Sumbawa Besar,  2 Januari 2016 
KASAT SABHARA 

 

 

MATHIAS WAYAN APELABY  
            AJUN KOMISARIS POLISI NRP 62020688 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
        DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 
                   RESORT SUMBAWA 

 

 

 

NASKAH SEMENTARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PATROLI SAT SABHARA  POLRES SUMBAWA 

 

B  A  B    I 

PENDAHULUAN 

1.         U M U M 

a. Kepolisian negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya bagi pelaku kejahatan dan keluarganya yang menjalani proses hukum 

dalam pengekangan sementara akan hak-hak hidupnya. 

 

b. Guna mewujudkan managemen satuan kerja yang efektif, transparan akuntabel 

yang berorientasi kepada hasil dan pencapaian standarisasi kinerja yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian 

dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dengan penyusunan standar operasional 

prosedur khususnya Patroli di Polres Sumbawa. 

  

2.      D A S A R 

 

a. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b. Keputusan Kapolri No. Pol : kep / 7 / I / 2005 tanggal 31 Januari 2005 tentang 

organisasi dan tata cara kerja satuan satuan organisasi pada tingkatan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b. Peraturan Kababinkam Polri No 11 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 

tentang Patroli 

  



3. MAKSUD DAN TUJUAN 

a. Maksud 

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan 

pedoman dasar pelaksanaan tugas khusus bagi setiap pejabat dan anggota yang 

melaksanakan tugas patroli agar  dapat menjadi tulang punggung Polri dalam 

upaya mencegah segala bentuk kejahatan/gangguan Kamtibmas serta mampu 

memberikan rasa aman dan tentram kepada masyarakat. 

b.  Tujuan   

Adapun tujuannya dibuatkan Standar Operasional Prosedur ini agar setiap 

petugas yang dilibatkan dalam tugas patroli dapat memahami tugas dan 

tanggung jawab kinerjanya serta kaitan hubungan timbale balik dengan pejabat 

lain, serta didapat persamaan persepsi/tindakan dilapangan dalam pelaksanaan 

tugas patrol sehingga dalam pelaksanaan tugas patroli diharapkan pelaksanaan 

dan penyelenggaraan tugas dapat memenuhi Standar Operasional Prosedur 

diruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas patroli. 

  

4.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur dalam tugas patrol   merupakan segala 

kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawab khusus dalam patroli di Polres 

sumbawa , yang meliputi : 

a. Metode patroli 
b. Jenis patroli 
c. Sasaran patroli 
d. Sifat patroli. 

 

5. TATA URUT 

a.    Bab  I   PENDAHULUAN 

1.  U  m  u  m 
2.   Dasar  
3.   Maksud dan Tujuan  
4.   Ruang Lingkup 
5.  Tata Urut 
 

 



b. BAB II Standar Oprasional Prosedur 

c. Bab  III Penutup 

 

BAB II 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

6.  Patroli  

A. Proses pelayanan patroli 

Dalam melaksanakan tugas patroli setiap anggota polri hendaknya 

mampu menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu 

mencegah bertemunya niat dan kesempatan yang memungkinkan 

timbulnya kriminalitas, mencegah terjadinya gangguan Kamitbmas, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan rasa aman serta tentram 

kepada masyarakat, menjalin hubungan sebagai mitra masyarakat untuk 

mendapatkan informasi dan partisipasi masyarakat serta pembatasan 

gerak provokator dan sparatis ditengah-tengah masyarakat.  

B.     Konsep – konsep dalam pelayanan prima        

a. Ability, yang berarti   ketrampilan tertentu yang mutlak diperlukan 

untuk menunjang program pelayanan prima meliputi : kemampuan 

dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi yang 

efektif, mengembangkan motivasi dan mengunakan publik relation 

sebagai instrumen dalam menbina hubungan kedalam dan keluar 

organisasi. 

b. Attitude, yang berarti sikap dan prilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pihak yang di jumpai pada sat pelaksanaan patroli. 

c. Apperearence, penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik yang mampu menrefleksikan kepercayaan diri dan 

kredibilitas dari pihak pihak yang di jumpai atau obyek dari patroli. 

d. Attention, yang berarti kepedulian penuh terhadap orang dan setiap 

permasalahan yang dijumpai. 

e. Action, yang berbagai kegiatan nyata anggota harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat dan dapat dirasakan 

mampaat dari kehadiran petugas patroli tersebut. 

f. Accauntabality atau tanggung jawab yang berarti anggota yang 

melaksanakan tugas patroli harus bertanggung jawab terhadap 

keselematan ,kenyamanan serta ketertiban bagi masyarakat. 



C.  Ruang lingkup dan metode patroli 

 a.  Metode patroli terdiri dari 
  - Patroli dengan jalan kaki 
  - Patroli dengan bersepeda 
  - Patroli dengan bersepeda motor 
  - Patroli dengan Mobil 
  - Patroli dengan kendaraan perairan 
  - Patroli dengan kendaraan udara 
  - Patroli dengan satwa 
  
 b. Jenis Patroli terdiri dari 
  - Patroli perondaan 
  - Patroli Blok 
  - Patroli Lingkungan 
  - Patroli Kota 
  -  Patroli persambangan 
 
 c. Sasaran Patroli meliputi 
  - Dalam kota 
  - Antar wilayah/kota 
  - Wilayah perairan 
  - Wilayah Komplik 
  - Wilayah Bencana 
  - Wilayah perbatasan darat 
 
 d. Sifat patroli meliputi 
  - Patroli rutin 
  - Patroli Khusus 
  - Patroli insidentil 
 

7.  Tahapan persiapan patroli 

Setiap melaksanakan tugas patrol, pimpinan satuan atau pimpinan lapangan 

melakukan kegiatan persiapan yang meliputi :  

- Menyiapkan surat perintah 
- Menyiapkan kekuatan petugas patrol sesuai dengan sasaran yang ditetapkan 
- Melakukan pengecekan kondisi fisik dan mental personel, kelengkapan 

perorangan, serta sarana dan prasarana yang digunakan untuk patrol 
- Menentukan rute berangkat dannrute kembali 
- Menentukan titik temu atau titik kumpul dengan petugas patrol lainnya 
- Menyiapkan system komunikasi keseluruh unit 
- Memberikan AAP ( acara arahan pimpinan ) tentang gangguan/karakteristik 

daerah sasaran, bentuk sasaran/obyek yang akan dilakukan patroli, rencana 
urutan langkah dan tindakan yang dilakukan oleh petugas patroli dan 
batasan waktu pelaksanaan patrol. 
 



8.  Tahap pelaksanaan 
  A.  Patroli jalan kaki 
   1.  Sikap petugas dalam melaksanakan patrol jalan kaki 

- Berjalan dengan bersikap tegap, berwibawa, ramah, sopan 
dan humanis dengan mengutamakan senyum, sapa, salam   

- Pandangan mata kedepan, sewaktu – waktu menoleh dan 
menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, 
mendengar, dan melakukan observasi terhadap segala 
sesuatu yang berada disekelilingnya 

- Berjalan dengan sebelah menyebelah yaitu petugas yang 
satu berada di sebelah kiri dan petugas yang lainnya berada 
di sebelah kanan agar dapat bergerak secara leluasa 

- Senjata api laras panjang, peluru dimasukan kedalam 
magazen kemudian dimasukan kedalam senjata dan dikunci 

- Senjata genggam dimasukan kedalam sarungnya 
- Dalam situasi aman, senjata api laras  panjang disandang 

dipundak sebelah kanan dan apabila hujan posisi moncong 
laras menghadap ke bawah 

2. Demi keselamatan petugas patrol jalan kaki, petugas berjalan 
ditepi jalan berlawanan arah dengan arus kendaraan. 

3. Mengikuti rute yang telah ditentukan 
4. berhenti ditempat tertentu dan apabila bertemu orang, sesekali 

diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting, 
terutama di daerah yang rawan. 

5. Sesekali berjalan kearah semula. 
6. Petugas harus tetap dalam keadaan siap siaga dan waspada. 
7. Kenali rute wilayah patrol untuk mengetahui situasi dan keadaan 

yang ganjil dan mencurigakan. 
8. Mengenali segala hal terhadap wilayah patrol meliputi obyek 

bergerak maupun tidak bergerak, kondisi infrastruktur jalan 
dengan seluk beluknya serta karakteristik penduduk/masyarakat. 

9. Segera melaporkan ke pusat pengendali, apabila ditemukan 
kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. 

 
 
B. Patroli bersepeda 
 

1. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan sepeda : 
- mengendarai sepeda dengan sikap tegap, berwibawa, 

ramah, sopan dan tanggap serta peduli 
- Pandangan mata bebas dan menggunakan panca 

inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan 
melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada 
disekelilingnya. 

 
 



2. Pada saat patrol bersepeda menggunakan/membawa senjata api 
harus mentaati ketentuan sebagai berikut : peluru ditempatkan di 
Magazen kemudian dimasukan kesenjata dan dikunci; Senjata api 
genggam dimasukan dalam sarung pistol ( holster ) yang tertutup, 
dan jika situasi aman senjata api laras panjang disandang di 
pundak sebelah kanan dan apabila hujan posisi moncong laras 
senjata menghadap ke bawah dan saat situasi bahaya petugas 
mengambil sikap kalungkan senjata. 

3. Berjalan mengendarai sepeda dengan cara berbanjar berada di 
sebelah kiri jalan dengan kecepatan sedang/tidak terlalu cepat 
dan tidak melampaui kecepatan sepeda lainnya 

4. Mengikuti rute yang telah ditentukan. 
5. Berhenti ditetap tertentu dan apabila bertemu orang sesekali 

diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting 
terutama di daerah yang rawan. 

6. Menyalakan lampu sepeda pada malam hari. 
7. Berhenti disuatu tempat tentunya yang terlindung untuk melihat 

kesegala arah. 
8. Kenali rute wilayah patrol untuk mengetahui situasi keadaan yang 

ganjil dan mencurigakan. 
9. Mengenali hal ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang 

dilakukan patrol yaitu ; semua obyek benda bergerak maupun 
tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya, kenali 
infrastruktur jalan dengan seluk beluknya serta kenali 
karakteristik penduduk/masyarakat setempat. 

10. Pada tempat/lokasi yang dianggap rawan dapat berjalan kaki 
dengan menuntun sepeda. 

11. Memberikan bantuan kepada petugas patroli jalan kaki apabila 
diperlukan dan melaksanakan koordinasi pada titik singgung yang 
telah ditentukan. 

12. Segera lakukan tindakan awal jika ditemukan kasus tertangkap 
tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan 
kepada masyarakat serta melaporkan kepusat pengendali apabila 
ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. 

 
C. Patroli dengan menggunakan sepeda Motor 
 

  1. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan sepeda 
motor : 
- mengendarai sepeda motor dengan sikap tegap, 

berwibawa, ramah, sopan dan tanggap serta peduli 
- Pandangan mata bebas dan menggunakan panca 

inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan 
melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada 
disekelilingnya. 

 



2. Pada saat patrol bersepeda motor menggunakan/membawa 
senjata api harus mentaati ketentuan sebagai berikut : peluru 
ditempatkan di Magazen kemudian dimasukan kesenjata dan 
dikunci; Senjata api genggam dimasukan dalam sarung pistol ( 
holster ) yang tertutup, dan jika situasi aman senjata api laras 
panjang disandang di pundak sebelah kanan dan apabila hujan 
posisi moncong laras senjata menghadap ke bawah dan saat 
situasi bahaya petugas mengambil sikap kalungkan senjata. 

3. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan kepada 
petugas patrol bersepeda dan patrol jalan kaki. 

4. Berjalan mengendarai kendaraan sepeda motor dengan 
kecepatan sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui 
kecepatan kendaraan lainnya untuk dapat melakukan 
pengamatan. 

5. Mengikuti rute yang telah ditetapkan. 
6. Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan. 
7. Memperhatikan berbagai ketidakwajaran kendaraan lain seperti 

laju yang tidak wajar, sengaja menghindari petugas, parkir tidak 
wajar, melanggar peraturan lalulintas. 

8. Berhenti ditetap tertentu dan apabila bertemu orang sesekali 
diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting 
terutama di daerah yang rawan. 

9. Mengenali hal ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang 
dilakukan patrol yaitu ; semua obyek benda bergerak maupun 
tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya, kenali 
infrastruktur jalan dengan seluk beluknya serta kenali 
karakteristik penduduk/masyarakat setempat. 

10. Segera lakukan tindakan awal jika ditemukan kasus tertangkap 
tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan 
kepada masyarakat serta melaporkan kepusat pengendali apabila 
ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. 

 
D. Patroli menggunakan kendaraan mobil 
 

1. Sikap petugas dalam melaksanakan patroli menggunakan mobil : 
- mengendarai dengan sikap tegap, berwibawa, ramah, 

sopan dan tanggap serta peduli 
- Pandangan mata bebas dan menggunakan panca 

inderanya untuk melihat, mengamati, mendengar, dan 
melakukan observasi terhadap segala sesuatu yang berada 
disekelilingnya. 

 2. Bertindak sebagai penghubung dan memberikan bantuan kepada 
petugas patrol dengan sepeda motor, bersepeda dan patrol jalan 
kaki. 

3. Berjalan mengendarai kendaraan mobil dengan kecepatan 
sedang/tidak terlalu cepat dan tidak melampaui kecepatan 
kendaraan lainnya untuk dapat melakukan pengamatan. 



4. Mengikuti rute yang telah ditetapkan. 
5. Mengamati dan memperhatikan tempat-tempat yang rawan. 
6. Memperhatikan berbagai ketidakwajaran kendaraan lain seperti 

laju yang tidak wajar, sengaja menghindari petugas, parkir tidak 
wajar, melanggar peraturan lalulintas. 

7. Berhenti ditetap tertentu dan apabila bertemu orang sesekali 
diajak bicara untuk mendapatkan informasi yang penting 
terutama di daerah yang rawan. 

8. Mengenali hal ihwal terhadap wilayah/daerah/sasaran yang 
dilakukan patrol yaitu ; semua obyek benda bergerak maupun 
tidak bergerak dengan segala sesuatu yang melingkupinya, kenali 
infrastruktur jalan dengan seluk beluknya serta kenali 
karakteristik penduduk/masyarakat setempat 

9. Segera lakukan tindakan awal jika ditemukan kasus tertangkap 
tangan, kebakaran, kecelakaan maupun pemberian bantuan 
kepada masyarakat serta melaporkan kepusat pengendali apabila 
ditemukan kejanggalan dan memerlukan bantuan lebih lanjut. 

 
9. Tahap pengakhiran 
  

A. Konsolidasi dilakukan oleh para petugas pelaksana patrol dalam rangka 
mengakhiri kegiatan dengan melakukan pengecekan kekuatan personel 
dan peralatan. 

B. Dalam rangka konsolidasi, apel konsolidasi dilakukan oleh pimpinan 
lapangan/Kanit/Danru patroli atau petugas yang paling tinggi 
pangkatnya/senior dalam suatu unit patroli tersebut. 

C. Melaporkan kepada pusat pengendali tentang semua yang dilihat, 
didengar dan didapat selama patroli serta kondisi petugas. 

 
10. Persyaratan petugas patroli 
 

Persyaratan yang harus dimiliki oleh petugas patroli adalah : 
A. Kemampuan melaksanakan TPTKP 
B. Kemampuan pengaturan lalulintas 
C. Kemampuan pengamanan kegiatan masyarakat 
D. Kemampuan membuat laporan tertulis 
E. Kemampuan mengumpulkan bahan keterangan ( Pulbaket ) 
F. Kemampuan memproses Tipiring 
G. Kemampuan melakukan tindakan refresif tahap awal 
H. Kemampuan pengasaan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan tugas patroli. 
I. Menguasai wilayah tugas. 
Setelah selesai melaksanakan tugas patroli, pimpinan lapangan/Kanit/Danru 
wajib melakukan analisa dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas guna 
mengadakan koreksi terhadap tindakan dan cara bertindak yang tidak sesuai 
dengan prosedur. 
 



11. Koordinasi dan pengendalian 
 

A. Pimpinan kesatuan/pimpinan lapangan/Kanit/Danru dalam pelaksanaan 
tugas patroli dapat melakukan koordinasi dengan satuan fungsi 
Kepolisian maupun instansi terkait lainnya. 

B. Dalam pelaksanaan patroli, masing-masing pimpinan melakukan 
koordinasi untuk mencapai hasil  yang maksimal. 

 
  

B A B III 

P E N U T U P 

 

 

 Demikian naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan 

di lingkup kerja Satuan Sabhara Polres Sumbawa untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dan menjaga keamanan masyarakat serta mako yang tidak kondusif. 

  

Sumbawa Besar,  2 Januari 2016 
KASAT SABHARA 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
         DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

                      RESORT SUMBAWA 
 

 

NASKAH SEMENTARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
JENGUK TAHANAN  POLRES SUMBAWA 

 

B  A  B    I 
PENDAHULUAN 

 

1.         U M U M 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

khususnya bagi pelaku kejahatan dan keluarganya yang menjalani proses hukum 

dalam pengekangan sementara akan hak-hak hidupnya. 

b. Guna mewujudkan managemen satuan kerja yang efektif, transparan akuntabel 

yang berorientasi kepada hasil dan pencapaian standarisasi kinerja yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian 

dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dengan penyusunan standar operasional 

prosedur khususnya Jenguk tahanan di Polres Sumbawa. 

 

2      D A S A R 

a. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b. Keputusan Kapolri No. Pol : kep / 7 / I / 2005 tanggal 31   31 Januari 2005 

tentang organisasi dan tata cara kerja satuan satuan organisasi pada tingkatan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

c. Peraturan Kababinkam Polri No 8 tahun 2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang 

pengaturan kegiatan masyarakat atau kegiatan pemerintah. 

 

 

 



4. MAKSUD DAN TUJUAN 

a.  Maksud 

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud untuk dijadikan 

pedoman dasar pelaksanaan tugas khusus bagi setiap pejabat dan anggota 

yang melaksanakan tugas pada jaga tahanan di polres sumbawa. 

b. Tujuan   

Adapun tujuannya agar masing masing pejabat dan anggota dapat mengetahui 

standar Operasional Prosedur dalam batas kewenangan dan tanggung jawab 

kinerjanya serta kaitan hubungan timbal balik dengan pejabat lain dalam 

rangka pelaksanaan tugasnya untuk dapat diperoleh kesamaan tindakan 

sehingga di harapkan dalam  pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dapat 

memenuhi standar operasional Prosedur di ruang lingkup tugas dan tanggung 

jawabnya dalam tugas jaga tahanan dan melayani masyarakat yang jeguk 

tahanan.    

4.    RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Standar Operasional Prosedur dalam tugas pelayanan masyarakat 

yang jenguk tahanan merupakan segala kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung 

jawab khusus dalam orang yang menjenguk tahanan , yang merupakan indikator 

dan target keberhasilanyang meliputi : 

a. Penyelenggaraan Administrasi dan pengawasan personil dalam pelaksanaaan 

tugas pelayanan jenguk tahanan. 

b. Penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pelayanan orang yang melaksanakan 

jenguk tahanan . 

 

5. TATA URUT 

.    Bab  I   PENDAHULUAN 

1.  U  m  u  m 

2.   Dasar  

3.   Maksud dan Tujuan  

4.   Ruang Lingkup 

5.  Tata Urut 

 



b.     Standar Oprasional Prosedur 

c. Bab  III Penutup 

BAB III 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

6.  Pelayanan   

 

A. Proses pelayanan masyarakat jenguk tahanan 

Dalam melaksanakan tugas pelayanan masyarakat yang jenguk tahanan , 

anggota yang melaksanakan tugas pelayanan masyarakat yang jenguk 

tahanan akan di hadapkan dengan berbagai macam kendala terhadap 

orang atau masyarakat yang mana waktu jenguk tahanannya sudah 

berakhir akan tetapi sebagai seorang anggota polri yang bertugas sebagai 

pelindung, pelayan, pengayom masyarakat tidak boleh terpancing dengan 

situasi yang ada pada itu dan sebagai anggota polri harus tetap 

mengedepangkan sikap 3 S ( senyum, sapa, salam ) serta pelayanan yang 

hmanis terhadap masyarakat yang menjenguk saudara ataupun sanak 

pamilynya yang ditahan di Mapolres Sumbawa .  

 

B.      Prinsip  dalam pelayanan masyarakat yang menjenguk tahanan meliputi : 

 1.  setiap petugas yang jaga harus bersikap ramah,  memberikan senyum  

sapa dan salam 

2.  mempersilakan duduk atau menunggu sebentar serta menanyakan 

siapa nama tahanan yang akan dijenguk, 

3.  menjelaskan kepada keluarga tahanan yang jenguk tentang peraturan 

jenguk tahanan serta waktu yang di berikan kepada keluarga tahanan 

untuk jenguk tahanan. 

4.  setelah waktu berkunjung selesai petugas jaga memberikan arahan 

kepada keluarga tahanan tentang waktu kunjung / jenguk tahanan 

yang sudah dibuat yaitu hari senen dan sabtu mulai pukul 11 00 wita 

sampai pukul 12.00 wita.  

 



C.     Konsep – konsep dalam pelayanan prima        

 

a. Ability, yang berarti pengaturan dan ketrampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima 

meliputi : kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, 

melaksanakan komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi 

dan mengunakan publik relation sebagai instrumen dalam menbina 

hubungan kedalam dan keluar organisasi. 

b. Attitude, yang berarti sikap dan prilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pihak yang akan jenguk tahanan. 

c. Apperearence, penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik yang mampu menreflesikan kepercayaan diri dan 

kredibilitas dari pihak pihak yang memerlukan pelayanan  dari 

petugas kepolisian RI. 

d. Attention, yang berarti kepedulian penuh terhadap orang, tahanan, 

barang yang di bawa oleh orang yang mau jenguk tahanan . 

e. Action, yang berbagai kegiatan nyata anggota harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pihak pihak  yang menjenguk tahanan 

f. Accauntabality atau tanggung jawab yang berarti anggota yang 

melaksanakan tugas jaga dalam hal ini pada waktu jenguk tahanan 

harus bertanggung jawab terhadap keselematan , keamanan dan 

ketertiban bagi setiap pengunjung ataupun terhadap tahanan serta 

petugas itu sendiri. 

7.  PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS 

Pengawasan dalam melaksanakan jaga tahanan pada waktu jenguk tahanan 

meliputi danru sebagai pengawas di bawah kendali KA SPK serta anggota yang 

bertugas melaksanakan tugas jaga dan kawal tahanan yang di jenguk. 

Perlengkapan yang di perlukan dalam tugas pengawalan tahanan yang di 

jenguk meliputi : 

a. Buku kontrol Tahanan 

b. Senjata api untuk petugas yang jaga tahanan sewaktu ada tahanan yang 

mau melarikan diri   

Sebelum berangkat melaksanakan tugas pengawalan tahanan dan jaga 

tahanan,  Petugas yang melaksanakan tugas tersebut harus memperhatikan hal 

hal  yang meliputi : 

 



 

a.  Keadaan tahanan yang akan di jenguk . 

b.   Jumlah tahanan yang akan dijenguk 

c.  Barang bawaan yang di bawa oleh masyarakat yang jenguk tahanan 

  

8.  Indikator keberhasilan 

Pengawalan dan jaga jenguk tahanan di katakan berhasil apabila tidak adanya 

masalah yang di hadapi oleh anggota dalam pelaksanaan tugas tesebut sertaa 

mampu memberikan rasa puas terhadap masyarakat yang menjenguk tahanan. 

 

Target Keberhasilan 

 Terciptanya rasa aman nyaman dan rasa puas dari tahanan yang dijenguk  

maupun keluarganya menjenguk tahanan.  

 

B A B III 

P E N U T U P 

 

 Demikian naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan 

di lingkup kerja Satuan Sabhara Polres Sumbawa untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dan menjaga keamanan masyarakat serta mako yang tidak kondusif. 

 Sumbawa Besar,  2 Januari 2016 
KASAT SABHARA 
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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
         DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

                      RESORT SUMBAWA 
 

 

NASKAH SEMENTARA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGENDALIAN MASSA ( DALMAS ) 

 

B  A  B    I 
PENDAHULUAN 

 

1.         U M U M 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum 

dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 

b. Guna mewujudkan managemen satuan kerja yang efektif, transparan akuntabel 

yang berorientasi kepada hasil dan pencapaian standarisasi kinerja yang 

merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian 

dalam evaluasi akuntabilitas kinerja dengan penyusunan standar operasional 

prosedur khususnya Jenguk tahanan di Polres Sumbawa. 

 

2.        D A S A R 

a. Undang – undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

b. Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Skep/258/IV/2004 tanggal 21 April 2004 

tentang Naskah sementara Buku Petunjuk Kegiatan Pengendalian Massa. 

c. Peraturan Kapolri Nomor 16 tahun 2006 tentang pengendalian massa. 

3.        MAKSUD DAN TUJUAN 

a.     Maksud 

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan maksud sebagai pedoman 

bagi setiap anggota Polri pada saat melaksanakan pengamanan unjuk rasa ( 

pengendalian massa ) yang dilaksanakan di jalan raya, gedung/bangunan 

penting dan di lapangan/lahan terbuka. 



b.     Tujuan   

Adapun tujuannya adalah agar masing masing anggota Polri dapat mengetahui 

Standard Operasional Prosedur dalam batas kewenangan dan tanggung jawab 

kinerjanya dan mampu mengendalikan massa di jalan raya, gedung/bangunan 

penting dan lapangan. 

    

4.    RUANG LINGKUP 

a.   Ruang lingkup dalam tugas pengendalan massa( Dalmas ) meliputi Standarisasi 

Personel, sarana prasarana yang digunakan dan tata cara pengendalian massa.  

 

5. TATA URUT 

a.    Bab  I   PENDAHULUAN 

 1.  U  m  u  m 

 2.   Dasar  

 3.   Maksud dan Tujuan  

 4.   Ruang Lingkup 

 5.  Tata Urut 

b.     Bab II     Standar Oprasional Prosedur 

c.  Bab  III Penutup 

BAB II 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

6.  Pelayanan   

A. Proses pelayanan Pengendalian Massa ( Dalmas ) 

Dalam melaksanakan tugas pengendalian massa ( Dalmas ), anggota yang 

melaksanakan tugas pengendalian massa ( Dalmas ) akan dihadapkan 

dalam berbagai macam aksi yang akan dilakukan oleh massa yang 

meliputi : Aksi unjuk rasa tertib, aksi tidak tertib dan aksi penindakan 

huru – hara ( situasi anarkis )  

 



B.      Jenis- jenis aksi unjuk rasa : 

 1.  Aksi unjuk rasa tertib 

2.  Aksi unjuk rasa tidak tertib, 

3.  Aksi unjuk rasa huru – hara ( anarkis ) 

C.     Konsep – konsep dalam pelayanan prima        

a.  Ability, yang berarti pengaturan dan ketrampilan tertentu yang mutlak 

diperlukan untuk menunjang program pelayanan prima meliputi : 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan 

komunikasi yang efektif, mengembangkan motivasi dan mengunakan 

publik relation sebagai instrumen dalam menbina hubungan kedalam 

dan keluar organisasi. 

B.  Attitude, yang berarti sikap dan prilaku yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pihak yang akan berunjuk rasa. 

c.  Apperearence, penampilan seseorang baik yang bersifat fisik maupun 

non fisik yang mampu menreflesikan kepercayaan diri dan kredibilitas 

dari pihak pihak yang memerlukan pelayanan  dari petugas kepolisian 

RI. 

d. Attention, yang berarti kepedulian penuh terhadap orang yang akan 

berunjuk rasa 

e. Action, yang berbagai kegiatan nyata anggota harus dilakukan dalam 

memberikan layanan kepada pihak pihak  yang berunjuk rasa 

f. Accauntabality atau tanggung jawab yang berarti anggota yang 

melaksanakan tugas pengamanan aksi unjuk rasa harus bertanggung 

jawab terhadap keselematan , keamanan dan ketertiban bagi setiap 

kegiatan pengamanan aksi unjuk rasa. 

7.  PENGAWASAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS 

Pengawasan dalam melaksanakan tugas pengendalian massa ( Dalmas ) 

meliputi Kant Dalmas yang bertanggung jawab kepada Kasat Sabhara dan Kasat 

Sabhara bertanggung jawab kepada Kapolres. 

 

 

 

 



8.  Persyaratan Kemampuan Pasukan Dalmas: 

 a.  Mempunyai mental dan Moral yang baik 
 b. Mempunyaiketeguhan hati dan loyalitas tinggi 
 c. Mempunyai dedikasi dan disiplin yang tinggi 
 d. Mempunyai ketahanan dan fisik yang baik 
 e. Mempunyai kemampuan bela diri 
 f. Terampil dalam menggunakan alat Dalmas 
 g. Terampil dalam membentuk/mengubah Formasi dengan cepat 
 h. Mampu menilai karakteristik massa secara umum 
 i. Mampu berkomunikasi dengan baik 
 j. Kecepatan berkumpul, dan mampu naik turun kendaraan dengan tertib 
 k. Mampu menggunakan Alsus yang lainnya 
 l. Penguasaan terhadap undang – undang 
 m. Memiliki jiwa Korsa yang tinggi 
 n. Bersikap Netral  
 
9.  Tahapan – tahapan dan tindakan 
 
 A. Tahap persiapan 
 Setiap menerima laporan/pemberitahuan akan dilaksanakan Unjuk Rasa, 

Kasatwil mengambil langkah – langkah: 
- Menyiapkan surat perintah 
- Menyiapkan kekuatan Dalmas yang memadai untuk di hadapkan 

dengan jumlah dan karakteristik massa 
- Melaksanakan pengecekan personel, perlengkapan/peralatan 
- Menyiapkan route pasukan dan route penyelamatan ( escape ) bagi 

pejabat VVIP/VIP dan pejabat pentng lainnya 
- Pemberian APP kepada seluruh anggota yang terlibat dalam tugas 

Dalmas antara lain : 

• Menginformasikan gambaran massa yang akan dihadapi oleh 
satuan Dalmas 

• Menyampaikan gambaran stuasi obyek dan jalan tempat Unras 

• Menyampaikan larangan dan keharusan yang harus dilakukan 
oleh petugas Dalmas antara lain : 
a. Larangan Bagi petugas Dalmas  

-  Bersikap arogan dan mudah terpancing oleh prilaku 
massa 

- Melakukan Kekerasan 
- Membawa peralatan di luar peralatan Dalmas 
- Membawa senjata tajam dan senjata api 
- Melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang 
- Keluar dari katan satuan/ formasi dan melakukan 

pergeseran pasukan secara perorangan 
- Mundur membelakangi massa pengunjuk rasa 
- mengucapkan kata-kata yang kotor, pelecehan 

seksual/perbuatan asusila, memak pengunjuk rasa 



b. Keharusan bagi petugas Dalmas 
-  Harus menghormati HAM dari yang setiap yang 

melaksanakan Unjuk rasa 
- Melayani dan mengamankan dengan semaksimal 

mungkin sesuai dengan ketentuan 
- Setiap pergerakan pasukan Dalmas, selalu dalam 

ikatan satuan dan berbentuk formasi 
- Seluruh unsur yang terlibat dalam pelayanan unjuk 

rasa tetap menjaga dan mempertahankan situasi 
sehingga unjuk rasa selesai 

- Seluruh petugas harus patuh dan taat kepada perintah 
kepala satuan lapangan sesuai tata tingkatannya ( 
hirarki ) 

 
B. Tahap pelaksanaan 
 1. Pengendalian Massa tertib 

- Pada saat massa unjuk rasa bergerak/pawai, pasukan 
berbentuk formasi berbanjar di kiri dan kana massa 

- Pada saat massa unjuk rasa tidak bergerak, pasukan Dalmas 
membentuk formasi bersaf satu arah dengan pemegang tali 
dalmas 

- Melakukan perekaman aksi unjuk rasa menggunakan Video 
kamera sekama aksi unjuk rasa berlangsung 

- Satuan pendukung melakukan kegiatan sesuai fungsi masing-
masing 

- Perunding ( negosiator ) berada di depan pasukan Dalmas 
tanpa alat, melakukan perundingan ( negosiasi ) dengan 
kordinator lapangan ( korlap) 

- Negosiator melaporkan kepada kesatuan tentang tuntutan 
pengunjuk rasa untuk diteruskan kepada pihak yang dituju 

- Pimpinan pasukan Dalmas melaporkan setiap perkembangan 
situasi kepada Kasatwil 

 
2. Pengendalian massa tidak tertib 

- Pada saat massa menutup jalan , maka pasukan Dalmas tanpa 
alat membantu menertibkan, mengangkat dan memindahkan 
ketempat yang lebih aman/netraldengan cara persuasive dan 
edukatif 

- Negosiator tetap melakukan negosiasi dengan Korlap 
semaksimal mungkin 

- Pada saat massa menutup jalan dengan cara membakar ban, 
menumbangkan pohon, benda – benda lain sebagai 
penghalang, lakukan pemasangan kawat penghalang massa 
menggatikan garis polisi 

- Atas perintah Kasatwil, Dalmas dengan alat maju dengan cara 
lapis ganti dan membentuk formasi bersaf di belakang kawat 
penghalang 



- Pasukan Dalmas tanpa alat mundur sesuai dengan situasi dan 
kondisi lapangan ( membuka kekiri kanan pasukan Dalmas 
dengan alat ) 

- Kasatwil memberikan peringatan/somasi : “ atas nama undang 
– undang saya perintahkan kepada saudara agar kembali 
tertib “ ( sebanyak 3 kali ) 

- Apabila situasi massa berkembang memanas, sebelum 
dilakukan tindakan keras, Kasatwil memberikan 
peringatan/somasi : “ atas nama undang-undang saya 
perintahkan kepada saudara segera membubarkan diri “  
sebanyak 3 kali, kemudian peringatan/somasi akhir : “ apabila 
dalam hitungan 5 (lima) tidak bubar, kami akan mengambl 
tindakan keras “  ( lima, …empat,….,tiga,…..Dua,….satu,… ) 

- Apabla massa tidak mau bubar, dapat digunakan kendaraan 
penyemprot air ( armor water canon ) yang berkedudukan 
sejajar dengan pasukan Dalmas ; untuk menyemprot massa 
dengan air didahului dengan tembakan asap merah, dan jika 
massa tidak mau bubar, maka dapat digunakan gas air mata 

- Kendaraan lapis baja pengangkut personel ( Armor Personel 
Carier ) digunakan untuk melakukan evakuasi terhada 
VIP/pejabat penting lainnya 

- Pimpinan pasukan Dalmas melaporkan setiap perkembangan 
situasi kepada kesatuan 

 
3. Penindakan huru-hara 

- Kasatwil memerintahkan PHH Brimob untuk lintas ganti 
dengan Dalmas Sabhara 

- Pasukan PHH Brimob maju membentuk formasi bersaf 
sedangkan pasukan Dalmas Sabhara dengan alat melakukan 
penutupan serong kiri dan kanan untuk melindungi dan 
mengamanakan satuan dan atau bangunan penting lainnya 
dari serangan massa 

- Apabila tdak ada PHH Brimob, maka Kasatwil memerintahkan 
pimpinan regu / peleton tindak untuk melakukan penindakan 
huru-hara ( sebagaimana diatur dalam pedoman satuan 
penindak Sabhara ) 

 
 

10. Tahap pengakhiran  
 
  a. Konsolidasi 

Setelah melaksanakan kegiatan pengendalian massa tertib, tidak tertib, 
maupun penindakan huru hara ( sebagai mana diatur dalam pedoman 
satuan penindak Sabhara ) 
- Mengumpulkan / melaksanakan apel kembali pasukan Dalmas dan 

seluruh personel yang terlibat dalam tugas pengendalan massa 
untuk melakukan pengecekan kekuatan personel dan peralatan 



- Pimpinan pasukan melaporkan hasil pengecekan kepada Kasatwil 
- Kasatwil mengambil alih pasukan dan menindak lanjuti hasil laporan 
- Pasukan dibawa kembali dengan tertib 

 
b. Kaji Ulang 

- Mengadakan koreksi terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan 
Prosedur 

- Mengadakan analisa dan evaluasi ( Anev ) terhadap pelaksanaan 
tugas dan cara bertindak di lapangan 

 
11. Koordinasi dan Pengendalian 
 
  a. Koordinasi 

- Kasatwil dalam pelaksanaan tugas pengendalian massadapat 
melakukan koordinasi dengan Muspida, Ketua DPR dan instansi 
terkait lainnya 

- Dalam pelaksanaan pengendalian massa dilapangan agar masing-
masing pimpinan fungsi melakukan koordinasi untuk mencapai hasil 
yang maksimal 

 
b. Pengendalian 

-  Dalam pengendalian massa tertib sampai dengan tidak tertib, 
kendali taktis dilapangan berada pada Kasatwil, sedangkan kendali 
tekhnis berada Kasat Sabhara 

- Dalam penindakan huru-hara dimana ada pelibatan PHH Brimob, 
Kendali taktis di lapangan berada pada Kasatwil, sedangkan Kendal 
tekhnis berada Kasat Sabhara 

- Dalam penindakan huru-hara dimana tidak ada PHH Brimob, kendali 
taktis dilapangan berada pada Kasatwil, sedangkan kendali tekhnis 
berada pada Kasat Sabhara 

- Setiap perkembangan situasi unjuk rasa, Kasatwil melaporkan 
kepada Kapolda 

- Membuat laporan secara tertulis tentang pelaksanaan tugas 
pelayanan pengendalian massa.          

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B A B III 

P E N U T U P 

 

 Demikian naskah sementara Standarisasi Operasional Prosedur ini disusun untuk dapat 

digunakan sebagai pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas penjagaan mako dan jaga tahanan 

di lingkup kerja Satuan Sabhara Polres Sumbawa untuk memberikan pelayanan yang maksimal 

dan menjaga keamanan masyarakat serta mako yang tidak kondusif. 

 Sumbawa Besar,  2 Januari 2016 
KASAT SABHARA 
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