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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

KEGIATAN PENGAWALAN SAT SABHARA POLRES SUMBAWA BARAT   
 

 

 BAB I 
 

PENDAHULUAN 

 
 

1. UMUM  
 
 

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 menejemen 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 kegiatan Pengawalan Sat Sabhara Polres Sumbawa Barat.  

 
c.  bahwa dalam rangka memelihara kamtibmas Polri melakukan kegiatan yang sifatnya pencegahan (preventif) 

berupa kegiatan pengawalan.   

 
 
2. DASAR   

 
 

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 Nomor 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 dalam 
pelaksanaan tugas khusus bagi setiap Pejabat dan anggota  yang bertugas untuk kegiatan Pengawalan 

diwilayah Hukum Polres Sumbawa Barat . 
 

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 diharapkan dalam  pelaksanaan dan  penyelenggaraan tugas dapat memenuhi standar operasional 
prosedur di ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dalam Pengawalan diwilayah hukum Polres 

Sumbawa Barat. Guna mengurangi potensi gangguan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat dan 
Ambang gangguan kamtibmas. Sehingga terciptanya situsi kamtibmas yang kondusif serta keamanan dan 
kenyamanan baik pada masyarakat maupun petugas pengawalan itu sendiri.   

 
 

4. RUANG LINGKUP 

 
 

Ruang lingkup Standar operasional prosedur dalam tugas Pengawalan merupakan  suatu kegiatan preventif yang 

dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari suatu tempat 
ketempat lain.  
Adapun macam - macam pengawalan antara lain : 

a. Pengawalan orang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk mengamankan/melindungi  
orang agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain. 

 
b. Pengawalan tahanan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh anggota Polri untuk 

mengamankan/melindungi tahanan agar tidak terancam jiwanya dari gangguan orang lain atau melarikan diri. 
 

c. Pengawalan harta benda/barang berharga adalah suatu  kegiatan ang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk 
melindungi, mengamankan harta benda/barang berharaga dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain. 

 

d. Pengawalan barang berbahaya adalah. Suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk  
melindungi / mengamankan barang berbahaya tersebut dari tindak kejahatan/sabotase dari pihak lain.   

 
 

5. TATA URUT 

 
a. Bab I Pendahuluan 
 

1.  U m u m 
 

2.  Dasar 
 

3.  Maksud dan tujuan 

 
4.  Ruang lingkup 
 

5.  Tata Urut 
 
 

a. Bab II  Standar operasional prosedur 
 
b. Bab III Penutup  

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



BAB II 
 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
 

6. Tugas dan peran.  

 

Tugas dan peran pengawalan meliputi: 

b. Mencegah atau menangkal segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukan kepada orang / tahanan / barang 

berharga yang menjadi obyek pengawalan. 

c. Memberikan pengamanan atau perlindungan kepada objek pengawalan pada waktu peroses kegiatan 

movilitas dari tempat awal kegiatan sampai dengan tempat tujaun pengawalan.  

d. Menyampaikan secara cepat dan tepat setiap segala bentuk kejadian / gangguan / hambatan yang terjadi 

pada waktu kegiatan pengawalan kepada satuan tingkat atas guna mendapatkan petunjuk lebih lanjut.  

e. Peran pengawalan adalah sebagai bentuk pelayanan kepolsian kepada warga masyarakat yang 

membutuhkan bantuan pengawalan.  

 

7. Persiapan tugas.  

 

 Berbagai kegiatan yang dilakukan dalam persiapan tugas antara lain :  

 

a. Memeriksa kelengkapan berupa surat perintah tugas, identitas diri  berupa KTA, dan KTP serta admistrasi 

lainnya. 

b. Memeriksa kelengkapan kendaraan berupa SIM STNK, keamanan, kelengkapn dan kondisi kendaraan.  

c. Pemeriksaan objek pengawalan yg meliputi: 

- Keadaan, jumlah, kesehatan, dan kondisi umum orang yang akan dikawal.  

- Keadaan barang berharga, jumlah, jenis, pemungkusan, penyegelan, lak, ukuran, ciri - ciri dan 

keadaan umum. 

- Dokumen, pembungkus, segel, lak, bentuk ciri - ciri keadaan umum, petugas pembawa dokumen 

(nama dan jabatan). 

d. Melakukan APP yang meliputi : 

- Pengaturan dan pembagian tugas sesuai kebutuhan yaitu harus jelas, siapa mengerjakan apa, 

bertanggung jwab kepada siapa. 

- Pemberian petunjuk - petunjuk / konsignes, penjelasan waktu, keadaan cuaca, jarak yang ditempuh, 

rute yang dilalui dan rute cadangan, pengawasan khusus terhadap tahanan yang berbahaya, 

tindakan darurat dan penggunaan senpi. 

 
             Sarana transportasi yang digunakan dalam pengwalan meliputi.: 

a. Kendaraan sepeda motor. 

b. Kendaran mobil. 
 



c. Kapal laut atau alat angkut perairan 

d. Pesawat terbang. 

  

8. Kewajiban bagi petugas pengawalan meliputi. 

 
a. Berpenampilan dan bersikap ramah, tanggap, tegas, peduli, etis, korek, dan tidak sewenang - wenang.  

 

b. Bersikap responsif terhadap situasi dan kondisi  
 

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

 
e. Melakukan pengecekan kembali segala sarana dan parasarana baik perorangan maupun satuan sebelum 

melaksanakan tugas.  

 
f. Mematuhi rambu - rambu lalulintas dan peraturan perundang - undangan yang berlaku. 
 

g. Menjaga keamanan dan ketertiban serta ketentraman dalam masyarakat.  
 

 

10. Tahap – tahap pelaksanaan tugas pengawalan. 
  

a. Pengawalan orang / PIV. 

Cara bertindak 

1) Pengecekan terhadap objek yang akan dikawal meliputi: jumlah orang dan yang dibawa. 

2) Pembagian tugas dan mengatur posisi siapa yang berada di depan, disamping dan dibelakang. 

3) Mengatur kecepatan kendaraan selama perjalanan. 

4) Melakukan pergantian atau aplus bagi petugas pengawal dan menentukan waktu serta tempat istirahat.  

5) Melaporkan posisi setiap saat pada kesatuan melalui alkom yang ada. 

6) Sesampainya di tempat tujuan pengawalan, melakukan serah terima kepada petugas yang berhak 

menerima dan membuat Berita Acara Penyerahan. 

. 
b. Pengawalan barang berharga. 

Cara bertindak. 

1) Periksa barang - barang yang dikawal antara lain: jumlah barang pembungkus, label, lak apakah masih 

utuh, sedangkan penanggung jawab tetap dari instansi pengguna / pemilik. 

2)  Melakukan pembagian tugas dengan jelas siapa yang berada di depan, samping, belakang, dan 

menentukan siapa pembawa barang dari instansi pengguuna.  

3) Mengatur kecepatan langkah selama dalam perjalanan. 

4) Melakukan pergantian aplus bagi pembawa barang dan menetukan waktu dan tempat istirahat.  

5) Bila jarak yang ditempuh cukup jauh dengan medan yang berat, maka tambahkan kekuatan personil. 

Hindari medan yang sulit, cari jalan yang terdekat. 

6) Melaporkan posisi setiap saat menggunakan alkom yang ada. 



7) Sesampainya ditempat tujuan kumpulkan seluruh petugas dan pembawa barang bersama barang yang 

dikawal. 

8) Memeriksa keadaan barang yang dikawal jika terjadi kerusakan, sobek, pecah atau berkurang agar 

dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan.  

9) Melaksankan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan membuat Berita Acara 

Penyerahan.  

    

c. Pengawalan Barang Berbahaya. 

Cara bertindak antara lain:  

1) Pengawalan barang berbahaya perosedurnya sama dengan pengawalan banag berharga namun demii 

keamanan dan keselamtan perlu diperhatikan hal - hal meliputi.: 

- Pengepakan barang berbahaya harus mengikuti prosedur pengepakan, jenis barang yang dimaksud 

agar tidak terjadi kerusakan dan kecelakaan. 

- Penempatan barang selama pengawalan harus membutuhkan kendaraan khusus maka penemptan 

rangkaian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

-  Penempatan barang selama pengawalan harus membutuhkan kendaraan khusus maka penempatan 

rangkaian disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Pengawalan barang berbahaya diharapkan dari pihak pengguna barang mengikutkan orang yang ahlii 

dalam penanganan barang dimaksud.  

 

d. Pengawalan tahanan 

1) Tatacara pengawalan tahanan dengan jalan kaki. 

a. Memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan.  

b. Memeiksa keadaan borgol dan memborgol kedua tahanan kebelakang. 

c. Posisi petugas berada pada belakang tahanan, jaga jarak sedemikian rupa, bila tahanan tampak 

berbahaya rapatkan jarak dengan tongkat / senjata siap siaga. 

d. Bila tahanan yang dikawal lebih dari satu orang sebelum berangkat diikat dengan cara berantai lebih 

dahulu, hubungkan dengan tali yang kuat setiap tahanan  berturut - turut dengan bentuk berjajar dari  

mulai yang depan sampai terahir, sedangkan posisi para peng awal berada di depan, samping kiri / 

kanan dan belakang, dengan siap siaga. 

e. Menghindari komunikasi dengan tahanan pada saat pengawalan berlangsung. 

f. Serah terimakan tahanan dengan baik setelah sampai tujuan buat Berita acara serah terima 

g. Apabila dalam rangkaian kegiatan yang diduga tidak selesai atau dalam masa sidang di pengadilan, 

maka adakan pengamanan disekitar lokasi dan tunggu sampai selesai.  

 

2) Tatacara pengawalan tahanan dengan kendaraan mobil. 

a. Memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan memperhatikan kondisii tahanan.  



b. Tahanan di borgol, diperintahkan naik kendaraan, apabila tahanan lebih dari satu diperintahkan naik  

kendaraan satu persatu dan duduk berhadap - hadapan. 

c. Posisi petugas duduk di depan dengan tatap waspada, kepala atau komandan pengawalan duduk 

dibagian depan disamping pengemudi sebagai pengendali selama perjalanan. 

d. Kecepatan kendaraan disesuaikan dengan situasi lal lintas dan gunakan lampu rotator.  

e. Bila jarak cukup jauh, tentukan rute yang akan di tempuh dan waktu pemberangk atan, hindari 

perjalanan malam hari.  

f. Setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buat 

berita acara penyerahan tahanan.  

 

3) Tatacara pengawalan tahanan dengan transportasi laut barupa kapal. 

a. Memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan.  

b. Tahanan diborgol dan perintahkan duduk dengan kaki di buka lebar - lebar serta di tempatkan di 

bagian depan perahu, pengawal berada di belakang dalam keadaan siap siaga. 

c. Tahanan dilarang membantu mendayung. 

d. Setibanya di tempat tujuan adakan serah terima kepada petugas yang berhak menerima dan buatkan 

serah terima tahanan.  

 

4) Tatacara pengawalan tahanan wanita.  

a. Memeriksa tahanan dengan cermat sehingga petugas yakin dan perhatikan kondisi tahanan.  

b. Pengawalan tahanan perempuan arus di dampingi oleh anggota Polwan. 

c. Petugas pengawal tetap waspada dan tahanan tetap diborgol. 

d. Perosedur lainnya sesuai dengan pengawalan tahanan sebgaimana biasanya. 

 

e. Tahap pengakhiran. 

Setelah melaksankan kegiatan pengawalan, petugas pengawalan melakukan kegiatan meliputi.: 

1) Apel konsolidasi dan lakukan pengecekan peralatan / perlengkapan serta mengecek kesehatan, 

keselamtatan tahanan / orang. 

2) Mengecek keamanan, keutuhan barang - barang yang dikawal. 

3) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas pengawalan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
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 di lingkup kerja  dalam pelaksanaan  tugas Pengawalan Sat Sabhara polres  Polres 

Sumbawa Barat guna mendapatkan trust building serta pelayanan perima untuk menciptakan situasi yang 
kondusif serta keamanan pada petugas pengawalan itu sendiri. 
 

 
 
 

Taliwang,  10  Juni  2016 
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