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I. PENDAHULUAN 

 
1. UMUM 

 
a. Dalam rangka  terpeliharanya kamtibmas di wilayah Perairan Lombok Barat, 

dan sekitarnya  dalam upaya memberikan jaminan keamanan dan salah 
satunya di wilayah pesisir pantai, melakukan langkah–langkah Proaktif yang 
dalam pelaksanaan penjabarannya merupakan tugas Kepolisian  Perairan 
mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif  dan refresif baik secara 
Mandiri maupun dilaksanakan bersama–sama dengan aparat keamanan dan 
instansi terkait lain diwilayah Perairan. 

 
b. Polri sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya 
Kamtibmas. 

 
c.  Untuk menghadapi hal tersebut di atas perlunya kegiatan Perpolisian 

masyarakat (Polmas) di wilayah perairan dan masyarakat nelayan oleh 
Kepolisian Perairan Polda NTB, dalam pelaksanaannya sehingga 
menimbulkan / terciptanya Kamtibmas yang diharapkan. 

 
2.  DASAR 

 
a.  Surat Perintah Dir Pol Air Polda NTB nomor: Sprin / 121 / III /2016/ tentang  

Direktorat Kepolisian Peraairan Polda NTB sebagai pelaksana kegiatan 
Polmas Perairan di Pantai Induk Desa Taman Ayu Kab. Lombok Barat 

b.  Peraturan Kapolri No. 22 Thn 2010 tentang Struktur Organisasi Tingkat 
Polda. 

c.  Grand Strategi Polri Tahap ke II ( Partner Ship Buillding ) Membangun 
Kemitraan. 

d.  Program Revitalisasi Polri tahap II tentang membangun kerjasama dalam 
rangka penegakan hukum dan HAM. 

e.  Rencana Kerja Dit Pol Air Polda NTB TA. 2016 
 



3. MAKSUD DAN TUJUAN 
 

a.  Maksud 
Laporan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban Pelaksanaan Kegiatan 
Polmas Perairan Oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB serta 
Penjabaran Program Revitalisasi Polri. 

 
b.  Tujuan 

Agar pimpinan mengetahui sejauh mana Direktorat Kepolisian Perairan Polda 
NTB dapat melaksanakan Pelaksanaan Kegiatan Polmas Perairan dan 
Penjabaran Program Revitalisasi Polri, sebagai bahan pertimbangan untuk 
menentukan kebijaksanaan selanjutnya. 

 
4.  RUANG LINGKUP 

 
Ruang lingkup laporan ini adalah meliputi pelaksanaan kegiatan Perpolisian 
Masyarakat ( Polmas ) di wilayah Pantai Induk Desa Taman Ayu Kab. Lombok 
Barat. 

  
5. PENGERTIAN 

 
a. Perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi 

darat garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya 
semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis 
penutup. 
 

b. Kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu 
prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka 
tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan 
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman, yang mengandung 
kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan 
masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk 
pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat 
meresahkan masyarakat. 
 

c. Transportasi laut adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan 
memindahkan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain 
dengan cara menggunakan sarana angkutan laut. 
 

d. Tindakan Kepolisian adalah upaya dan atau tindakan lain menurut hukum 
yang bertanggung jawab guna mewujudkan tertib dan tegaknya hukum serta 
terbinanya ketentraman masyarakat. 
 

e. Polmas adalah penyelenggaraan tugas kepolisian yang mendasari kepada 
pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak 
mungkin dilakukan oleh Polri sepihak sebagai subjek dan masyarakat sebagai 
objek, melainkan harus dilakukan bersama oleh Polisi dan masyarakat 
dengan cara memberdayakan masyarakat melalui   kemitraan   polisi   dan  
warga masyarakat, sehingga secara bersama – sama mampu mendeteksi 
gejala yang dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat, mampu 



mendapatkan solusi untuk mengantisipasi permasalahannya dan mampu 
memelihara keamanan serta ketertiban di lingkungannya. ( Peraturan Kapolri 
No : 7 tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi 
Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri ). 
 

f. Instansi terkait adalah Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang 
dan / atau jasa kepada masyarakat tanpa mengutamakan mencari 
keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. Dan memiliki hubungan kerja dengan tugas pokok 
Kepolisian. 
 

6. TATA URUT 
B A B I PENDAHULUAN. 
B A B II POKOK - POKOK KEBIJAKAN 
B A B III PELAKSANAAN. 
B A B IV HASIL – HASIL YANG DI CAPAI. 
B A B V KESIMPULAN DAN SARAN 
B A B VI ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 
B A B VII PENUTUP. 

 
II. POKOK-POKOK KEBIJAKAN 

 
Perkembangan situasi yang terjadi selalu membawa dampak positif dan negatif 

bagi kepentingan masyarakat. Berbagai kecenderungan adanya benturan 
kepentingan baik individu maupun kelompok dapat mempengaruhi tata kehidupan 
masyarakat berbangsa dan bernegara. Untuk mengantisipasi dan mencegah hal ini 
maka Polri khususnya Kepolisian Perairan yang berperan diwilayah perairan perlu 
merumuskan tata cara dan langkah-langkah kongkrit untuk mengatasinya. Adapun 
yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya perlu ditetapkan pokok-pokok 
kebijaksanaan yang meliputi tujuan, azas, prinsip penuntun, dan realitas keberadaan 
masyarakat nelayan yang berada dipesisir yang memerlukan pengamanan  dari 
Kepolisian Perairan. 
 
1. Tujuan Perpolisian masyarakat ( Polmas )  

Tujuan polmas adalah untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam menjaga 
keamanan dan ketertiban di wilayah perairan, memberikan rasa aman dan 
nyaman bagi masyarakat yang mendiami pesisir pantai maupun tempat - tempat 
kegiatan masyarakatnya. 
 

2. Azas-azas pengamanan oleh Kepolisian Perairan. 
Pengamanan wilayah perairan oleh kepolisian Perairan dilaksanakan berdasarkan 
azas-azas sebagai berikut: 
 

a. Azas Legalitas. 
 Azas legalitas yaitu bahwa penggunaan kekuatan yang dilakukan tidak 

bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum baik hukum Nasional 
maupun Internasional. 

 
 



b. Azas kepentingan umum. 
 Azas kepentingan Umum yaitu Tindakan pengamanan oleh Polri dilakukan 

untuk kepentingan Individu masyarakat, Bangsa dan Negara. 
 

c. Azas Selektivitas dan Prioritas. 
 Azas Selektivitas dan Prioritas yaitu memilih dan memilah rangkaian yang 

harus dilakukan dan menentukan tugas-tugas mana yang harus didahulukan, 
mengingat terbatasnya sumber daya yang tersedia 

 
d. Azas Kebersamaan. 
 Azas Kebersamaan yaitu Penyelenggaraan upaya pertahanan keamanan 

negara adalah aspek kepentingan nasional di bidang keamanan. Setiap 
warga negara dalam lapisan masyarakat secara bersama – sama harus 
memperoleh dan menggunakan kesempatan yang sama di dalam peran 
sertanya membela negara 

 
III. PELAKSANAAN  
 

Berdasarkan pokok-pokok kebijakan sebagaimana tersebut, maka pelaksanaan 
kegiatan Polmas yang di selenggarakan oleh Direktorat Kepolisian Perairan Polda 
NTB dengan mengundang Kadus, tomas, toga serta masyarakat nelayan di Pantai 
Induk Desa Taman Ayu Kab. Lombok Barat. 

 
1. Sasaran 

Adapun yang menjadi sasaran kegiatan Polmas yang diselenggarakan oleh 
Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB  adalah memberikan penyuluhan 
kepada masyarakat nelayan Di Wilayah Pantai Induk Desa Taman Ayu Kab. 
Lombok barat  dan sekitarnya. 
 

2. Pendekatan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat nelayan di Pantai Induk 
Desa Taman Ayu Kab. Lombok barat. 

 
3.  Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan Polmas dilaksanakan pada : 
- Hari   : Sabtu 
- Tanggal  : 26 Maret 2016 
- Pukul            : 09.00 s/d Selesai 
- Tempat  : Pantai Induk Desa Taman Ayu  

                               Kab. Lombok Barat. 
 Personil  : 5 Personil Direktorat Kepolisian Perairan  
                               Polda  NTB 

-  Peserta  : Masyarakat Nelayan. 
 

    Agenda Kegiatan Polmas : 

a).  Sosialisasi kepada masyarakat nelayan tentang handak dan potasium serta 
menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga ekosistem laut yang 
berada di wilayah Pantai Induk Desa Taman Ayu Kab. Lombok barat. 



b).  Sosialisasi UU No . 45 Thn 2009 tentang Perikanan , mengajak Masyarakat 
nelayan untuk bersama – sama menjaga biota  laut di sekitar perairan dan 
sosialisasi tentang keselamatan pelayaran. 

 
IV.  HASIL – HASIL YANG DICAPAI 

 
1. Masyarakat dapat menerima dan mengerti tentang tugas yang diemban oleh 

Kepolisian Perairan khususnya Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB dalam 
rangka membina Harkamtibmas di wilayah Pantai Induk Desa Taman Ayu kab. 
Lombok Barat. 
 

2. Menjalin kemitraan  untuk bersama – sama melakukan pengamanan dan 
penjagaan wilayah Perairan. 
 

3. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam menjaga pelestarian Biota / 
Lingkungan laut serta Ekosistimnya di wilayah perairan Lombok Barat, sehingga 
perlu mendapat perhatian kita semua. 

 
4. Mengajak masyarakat dan menjalin kemitraan dalam upaya pemeliharaan 

Harkamtibmas. 
 

5. Menerima Masukan terhadap permasalahan di masyarakat Pantai Induk Desa 
Taman Ayu kab. Lombok Barat untuk ditindak lanjuti dengan instansi terkait 

 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 
1. Kesimpulan 

 
Dengan adanya pelaksanaan kegiatan Polmas ini pada umumnya masyarakat 
perairan Pantai Induk Desa Taman Ayu kab. Lombok Barat menyambut dengan 
baik  dikarenakan merasa mendapat pengayoman dan pelayanan serta 
perlindungan dari Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB serta dapat menjalin 
kemitraan dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas perairan yang kondusif. 
 
 

2. Saran 
 
a. Diharapkan kegiatan ini dilaksanakan secara berkala yang tentunya didukung 

dengan anggaran yang cukup. 
 
b. Dimohon kiranya adanya penambahan anggaran untuk mendukung 

kelancaran pelaksanaan dalam mendukung pelaksanaan tugas di lapangan. 
 

VI. ADMINISTRASI DAN LOGISTIK 
 

a. Dukungan administrasi dan logistik menggunakan sarana dan prasarana 
Dukungan  Operasional Direktorat Kepolisian Perairan Polda NTB. 

b. Sistem laporan menyesuaikan dengan prosedur yang berlaku. 



c. Dukungan anggaran menggunakan anggaran rutin atau Duk Ops Dit Pol Air 
Polda NTB. 

 
VII. PENUTUP 

 
Demikian laporan hasil kegiatan Polmas di Pantai Induk Desa Taman Ayu kab. 

Lombok Barat ini di buat sebagai bahan pertanggung jawaban kepada pimpinan 
untuk menentukan kebijakan lebih lanjut. 

 
                   Lembar,     26   Maret 2016 

                    YANG MEMBUAT LAPORAN 
                    PS PANIT I SI SAR BINMAS AIR 

                   SELAKU KATIM 
                        
 

 
                  ONE ORIANTO 

                  BRIPKA NRP 74050036 
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