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DIREKTORAT PAMOBVIT 
 

 
 
 
 
 

KONSEP 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) 
PENGAMANAN KAWASAN TERTENTU ( WASTER ) 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1. Umum. 
 

a. Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa 
tugas pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, melayani, mengayomi dan 
melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara 
demokratis dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. 

 
b. Salah satu tugas memelihara kamtibmas yang harus dilakukan oleh 

Kepolisian Negara RI adalah melaksanakan tugas memberi keamanan 
seperti yang terdapat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 63 tahun 2004 
tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 

 
c. Obyek Vital dan atau Obyek Vital Nasional di kawasan tertentu terdiri dari 

Kawasan Perbankan / Lembaga Keuangan, Kawasan Perhubungan, 
Kawasan Pertambangan, Kawasan Industri Kreatif, Kawasan Instalasi dan 
Migas.   

 
d. Dalam menjaga keamanan di lingkungan obyek vital di kawasan tertentu, 

Polri memberikan tugas dan tanggung jawab kewenangan  pengamanan 
kepada Dit Pam Obvit dan seluruh satuan wilayah sehingga perlu disusun 
Standar Operasional Prosedur ( SOP ) sebagai arah dan pedoman dalam 
penyelenggaran pengamanan obyek vital di kawasan tertentu. 
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2. Dasar. 
 

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

 
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang 

Pengamanan Obyek Vital Nasional. 
 
c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 738 / X /  tanggal 13 Oktober 

2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital.  
 
d. Peraturan Kapolri Nomor : 21 / 2010 tanggal 28 September 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat 
Mabes. 

 
e. Keputusan Kapolri Nomor : 22 / 2010 tanggal 28 September 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
 
f. Keputusan Kapolri Nomor : 23 / 2010 tanggal 30 September 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan 
Kepolisian Sektor. 

 
3. Maksud dan tujuan. 
 

a. Maksud. 
SOP ini disusun sebagai pedoman dan arahan bagi Dit Pam Obvit Polda 
dan satuan kewilayahan dalam penyelenggaraan pengamanan obyek vital 
di kawasan tertentu.  

b. Tujuan. 
Tujuan disusunnya standard operasional prosedur ini untuk menyamakan 
persepsi dan tindakan dalam penyelenggaraan pengamanan obyek vital di 
kawasan tertentu. 

 
4. Ruang Lingkup. 
 

Ruang lingkup Standard Operasional Prosedur ( SOP ) ini meliputi penggolongan 
obyek vital di kawasan tertentu : 
a. Kawasan Perbankan / Lembaga Keuangan,  
b. Kawasan Perhubungan,  
c. Kawasan Pertambangan,  
d. Kawasan Industri Kreatif,  
e. Kawasan Instalasi dan Migas. 
 

5. Tata Urut. 
 
 

I. PENDAHULUAN. 

II. PENGGOLONGAN KAWASAN TERTENTU  

III. GANGGUAN KAMBTIBMAS PADA KAWASAN TERTENTU 
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IV. KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN KAWASAN TERTENTU 

V PELAKSANAAN PENGAMANAN KAWASAN TERTENTU 

VI. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

VII. PENUTUP 

6. Pengertian – pengertian. 
 
 Dalam penyusunan standar operasional prosedur pengamanan obyek vital ini, 

yang dimaksud dengan : 
a. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah merupakan tata cara 

atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan 
suatu proses kerja tertentu. 

b. Konfigurasi adalah gambaran maupun sketsa yang dapat menjelaskan 
suatu permasalahan. 

c. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam 
rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan 
hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. 

d. Obyek Vital adalah kawasan / lokasi, bangunan / instalasi atau usaha 
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan 
sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.  

e. Kawasan Tertentu adalah daerah tertentu yg mempunyai ciri tertentu, spt 
tempat tinggal, pertokoan, industri. 

f.  Kawasan Perbankan / Lembaga Keuangan adalah sebuah lembaga 
intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk 
menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes 
atau yang dikenal sebagai banknote. 

g. Kawasan Industri Kawasan industri atau sering pula disebut industrial 
estate adalah suatu kawasan atau tempat pemusatan kegiatan industri 
pengolahan yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana seperti lahan 
dan lokasi yang strategis serta fasilitas penunjang lainnya, seperti listrik, 
air, telepon, jalan, tempat pembuangan limbah, yang telah disediakan oleh 
perusahaan pengelola kawasan industri. Semula, perusahaan pengelola 
kawasan industri tersebut hanya dikuasai oleh pemerintah (BUMN), tetapi 
sekarang perusahaan swasta pun telah banyak diberi izin untuk membuka 
atau mengelola kawasan industri tersebut. 

h.  Pengamanan Obyek vital Nasional adalah segala usaha, pekerjaan dan 
kegiatan dalam rangka pencegahan, penagkalan dan penaggulangan 
serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan 
keamanan yang di tujukan kepada Obyek Vital Nasional. 

i. Satuan Pengaman adalah satuan kelompok petugas yang di bentuk oleh 
instansi / proyek / badan usaha, usaha melaksanakan pengamanan 
secara fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di 
lingkungan / kawasan kerjanya. 
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BAB II 
PENGGOLONGAN KAWASAN TERTENTU 

 
7. Kawasan Perbankan / Lembaga Keuangan  

a. Bank. 
b. Pegadaian.  
 

8. Kawasan Perhubungan 
 a. Kebandarudaraan. 
  1) Bandara  Internasional Lombok. 
  2) Bandara Brang Biji Sumbawa. 
  3) Bandara M. Salahudin Bima. 
 b. Pelabuhan Laut 
  1) Pelabuhan / Penyebrangan Ferry Lembar Lombok Barat. 
  2) Pelabuhan / Penyebrangan Ferry Kayangan Lombok Timur. 
  3) Pelabuhan / Penyebrangan Ferry Pototano Sumbawa. 
  4) Pelabuhan / Penyebrangan Ferry Sape Bima. 
 c. Terminal Angkutan Darat 
  1) Terminal Tipe A (Angkutan Darat antar Provinsi dan Kota) 
  2) Terminal Tipe B (Angkutan Darat antar Kota / Kabupaten) 
  3) Terminal Tipe C (Angkutan Darat antar Kecamatan) 
 
9. Kawasan Pertambangan 

PT. Newmont Nusa Ternggara. 
 
10. Kawasan Industri Kreatif 
 a. Cukli 
 b. Gerabah. 
 c. Tenun. 
 d. Anyaman Rotan. 
 e. Anyaman Bambu. 
 
11. Kawasan Instalasi / Migas 
 a. PT. PLN 
 b. PT. Telkom. 
 c. Depo Pertamina. 
 e. PT. Gas Elpiji 
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BAB III 
GANGGUAN KAMBTIBMAS PADA KAWASAN TERTENTU 

 
12. Gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan 
 

 a. Kejahatan konvensional. 
 

 1) Pencurian. 
 2) Penipuan. 
 3) Perompakan. 
 4) Penganiayaan. 
 5) Pengrusakan. 
 6) Kejahatan asusila. 
 7) Pembunuhan.  
 8) Pemerasan. 
 9) Perkelahian. 

 

b. Kejahatan transnasional. 
 

 1) Teroris. 
 2) Penyanderaan. 
 3) Sabotase. 
 4) Uang palsu. 
 5) Narkoba. 

6)  people smugling 
 
c. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi . 

 

1) Rusuh massal. 
2) Penjarahan massal. 
3) Unjuk rasa. 
 
 

13. Gangguan Kamtibmas dalam bentuk peristiwa bencana alam. 
 
 a. Gempa bumi (Gempa Vulkanik) 
 b. Banjir. 
 c. Tanah longsor. 
 d. Angin topan. 
 e. Gelombang besar / badai/ gelombang tsunami. 
 f. Kebakaran objek vital karena proses alam. 
 
14. Potensi kerawanan kecelakaan. 
 
 a. Tenggelam. 
 b. Hanyut. 
 c. Hilang arah / tersesat. 
 d. Terjatuh ke jurang. 
 e. Laka Laut. 
 f. Kecelakaan penerbangan 
 g. Kecelakaan dalam pendakian gunung 
 
 



 6 
 

 STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR  PAM  WASTER 

 BAB IV 
 

KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN 
 KAWASAN TERTENTU 

 
15.  Konfigurasi Standar Kekuatan Personil dan Kemampuan Personil  

 
 
a.  Standar Kekuatan Personil Pengamanan Situasi Normal 

Kebutuhan personil pengamanan obyek vital di tentukan berdasarkan 
hakekat ancaman dari potensi gangguan yang diperkirakan terjadi, yaitu : 
 
1.      Pengamanan Kawasan Perbankan / Lembaga Keuangan.   

Situasi Normal ( di lokasi obyek vital kawasan perbankan / lembaga 
keuangan di nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya 
gangguan keamanan yang berarti ) pengamanan di laksanakan 
oleh : 
(a)  Satuan Pengamanan Obyek Vital / Perusahaan.   
(b)  Aggota Polres dan Anggota Polsek Setempat. 
(c) Personil Dit Pamobvit Polda NTB. 

   
2. Pengamanan Kawasan Perhubungan. 

Situasi Normal ( di lokasi obyek vital lingkungan kawasan 
perhubungan di nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya 
gangguan keamanan yang berarti ).  
Pengamanan terdiri dari : 
(a)  Satuan Pengamanan Obyek Vital / Perusahaan.   
(b)  Aggota Polres dan Anggota Polsek Setempat. 
(c) Personil Dit Pamobvit Polda NTB.  
 

3. Pengamanan di kawasan Pertambangan. 
Situasi Normal ( di lokasi obyek vital kawasan pertambangan  di 
nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya gangguan 
keamanan yang berarti ).  
Pengamanan terdiri dari : 
(a)  Satuan Pengamanan Obyek Vital / Perusahaan.   
(b)  Aggota Polres dan Anggota Polsek Setempat. 
(c) Personil Personil Dit Pamobvit Polda NTB. 
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4. Pengamanan di kawasan industri kreatif 
Situasi Normal ( di lingkungan obyek vital di kawasan industri 
kreatif di nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya 
gangguan keamanan yang berarti ).  
 Pengamanan terdiri dari : 
(a)  Satuan Pengamanan Obyek Vital / Perusahaan.   
(b)  Aggota Polres dan Anggota Polsek Setempat. 
(c) Personil Personil Dit Pamobvit Polda NTB. 

 
5. Pengamanan Kawasan instalasi / migas. 

Situasi Normal ( di lokasi obyek vital kawasan instalasi / migas di 
nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya gangguan 
keamanan yang berarti ).  
Pengamanan terdiri dari : 
(a)  Satuan Pengamanan Obyek Vital / Perusahaan.   
(b)  Aggota Polres dan Anggota Polsek Setempat. 
(c) Personil Personil Dit Pamobvit Polda NTB. 

 
b. Standar Kekuatan Personil Pengamanan Situasi Khusus 

Dalam Situasi Khusus (di lingkungan obyek vital dalam kondisi khusus 
dengan adanya kunjungan pejabat VVIP / VIP dan tuntutan tugas 
pengamanan lebih optimal, aktivitas meningkat), Pengamanan terdiri dari : 

1) Pelibatan unsur Pas Pam Pres dan personil yang terlibat dalam Protap 
apabila dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. 

2) Direktorat Pamobvit Baharkam Polri. 
3) Anggota Dit Pamobvit Polda, Polres dan Polsek Setempat. 
4) Unit Satwa Direktorat Sabhara Polda. 
5) Sat Brimob Polda. 
6) Kedokteran Kepolisian. 

  
c.  Standar Kemampuan Personil Pengamanan. 
  

1) Memiliki Kemampuan community policing guna mendukung comunity 
development pada setiap objek. 

2) Memiliki kemampun mengoperasikan peralatan pendeteksi logam, 
bahan peledak dan bahan berbahaya lainnya yang di gunakan untuk 
bertugas. 

3) Memiliki kemampuan manajemen minimal setingkat komandan regu / 
unit ( masa kerja dinas kepolisian 5 tahun ) 

 
4) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan bahasa 

yang jelas dan mudah di mengerti 
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5) Memiliki kemampuan berbicara bahasa asing dan atau bahasa 
daerah setempat.  

 
 
16. Konfigurasi Standar Peralatan dan perlengkapan. 
 

a. Umum. 
 

1) Miror Gate. 
2) Metal Detektor. 
3) CCTV. 
4) Safety Box. 
5) Generator Listrik (cadangan). 
6) Rambu-rambu Lalu-Lintas 
7) Alarm Sistem Kebakaran. 
8) Alat-alat pemadam kebakaran ( 2 unit tabung api 1 kg untuk semua 

kamar dan hydrant umum ) 
9) Alat-alat penyelamatam untuk pantai / kolam (pelampung dan ban). 
10) Peralatan SAR (kasur angin dan tali) 
11) Kendaraan : 

a) Ranmor R2 
b)   Ranmor R4 
 

b.  Perorangan 
 
1) Gampol Satuan Pengamanan 
2) Tongkat ” T ”. 
3) Borgol. 
4) Senter. 
5) Pluit. 
6) Alkom. 
7) Senpi Suar, GPS. 
8) Senpi organik 

b. Fasilitas pendukung. 
1) Anjing pelacak. 
2) Posko pengamanan. 
3) Save House. 
4) Fasilitas Kesehatan : 
  

(a) Klinik. 
(b) Dokter. 
(c) Paramedis. 
 

d. Peralatan Khusus untuk menanggulangi ancaman teror bom. 
1) Metal Detector. 
2) Explosive Detector. 
3) Mirror Set.     
4) Walk Through / Gate Metal Detector. 
 
5) X Ray Devide. 
6) Bomb  Blanket. 
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7) Body Vest. 
8) Seek dan Seach Suit. 
9) Bomb Bin. 

 
17.  Sasaran Pengamanan Kawasan Tertentu 
 
 a. Orang 
 b. Barang, Gedung, Peralatan. 
 c. Semua aktivitas / kegiatan yang sedang di selenggarakan di lokasi obyek 

vita kawasan tertentu. 
 d. Dokumen / Informasi. 

 
BAB V 

PELAKSANAAN  
PENGAMANAN KAWASAN TERTENTU 

 
18. Pengamanan Kawasan Perbankan / Lembaga Keuangan. 
 
 a. Persiapan. 
 

1) Melaksanakan Koordinasi awal, survey lokasi yang akan di 
amankan pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama 
Pengamanan dengan Stake Holder. 

2) Melakukan Koordinasi dengan satuan pengamanan obyek vital 
serta pengelola obyek vital untuk menentukan lokasi yang perlu 
perkuatan pengamanan oleh polri serta pembagian tugas. 

3) kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 
perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan untuk 
bertugas. 

4) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang tugas-tugas 
yang akan di lakukan hari ini dengan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas yang dilakukan sebelumnya. 

5) Dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada di 
satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga mengikuti 
apel dan arahan dari satgas pengamanan khusus obvit. 

6) Melaksanakan ploting penempatan personil. 
7) Melaksanakan Comunity Policying mendukung Community 

Development yang di selenggarakan Obyek Vital. 
 

 b. Pelaksanaan  
 

1) Melakukan pemeriksaan di pintu masuk obyek vital kawasan 
tertentu bersama dengan satuan pengamanan internal dengan 
menggunakan metal detector maupun mirror gate terhadap 
karyawan / pengunjung maupun kendaraan yang masuk dengan 
cara : 
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a) Memberi    salam  dan   memberi penghormatan  dengan 
sikap ramah dan humanis. 

b) Melakukan pemeriksaan barang bawaan / tas. 
c) memeriksa badan dengan metal detector. 
d) melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang di 

curigai. 
e) melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti. 
 

2) Melaksanakan pengawasan dan pemantuan setiap sudut kawasan 
obyek vital kawasan tertentu dengan cara penjagaan dan patroli 
dengan sasaran : 

 a. Generator Pembangkit Arus Listrik. 
b. Instalasi / Gudang bahan yang mudah meledak dan mudah 

terbakar. 
c. Jaringan Arus Listrik Tegangan Tinggi. 
d. Kantor Perusahaan / Manajemen. 

 
3) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 

dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam posisi merekam. 

 
4) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 

penduduk. 
 
5) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi 

yang akan di gunakan untuk aktivitas / dikunjungi pejabat VVIP / 
VIP oleh satuan Jihandak Brimob Polda. 

 
6) Memberdayakan unit satwa untuk mengantisipasi ancaman teror 

Bom. 
 
7) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar 

objek vital melalui 
 a) Handy Talky 
 b) Telephone atau Mobil Phone.  
 c) Sarana Telekomunikasi lainnya.  
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19. Pengamanan Kawasan Perhubungan. 
 a. Kebandarudaraan 
 

 1) Persiapan. 
 

a) Melaksanakan Koordinasi awal, survey lokasi yang akan di 
amankan pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama 
Pengamanan dengan Stake Holder. 

 
b) Melakukan Koordinasi dengan satuan pengamanan serta 

pengelola obyek vital kawasan tertentu untuk menentukan 
lokasi yang perlu perkuatan pengamanan oleh polri serta 
pembagian tugas. 

c) kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 
perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan 
untuk bertugas. 

 
d) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang 

tugas-tugas yang akan di lakukan hari ini dengan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan 
sebelumnya. 

e) Dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada 
di satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga 
mengikuti apel dan arahan dari satgas pengamanan khusus 
obvit. 

f) Melaksanakan ploting penempatan personil. 
g) Melaksanakan Comunity Policying mendukung Community 

Development yang di selenggarakan Obyek Vital kawasan 
tertentu. 

 
  2) Pelaksanaan  
 

a) Melakukan pemeriksaan dan penjagaan berlapis pada setiap 
pintu masuk obyek vital dengan ketat / seleksi perioritas 
kepada orang perorangan, kendaraan dan barang 
menggunakan metal detector maupun mirror gate bersama 
dengan satuan pengamanan interal dengan cara : 

  
b) Memberi    salam  dan   memberi penghormatan  dengan 

sikap ramah dan humanis. 
c) Melakukan pemeriksaan barang bawaan / tas. 
d) memeriksa badan dengan metal detector. 
e) melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang di 

curigai. 
f) melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti. 
 
 



 12 
 

 STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR  PAM  WASTER 

3) Melaksanakan pengawasan dan pemantuan setiap sudut kawasan 
obyek vital dengan cara penjagaan dan patroli dengan sasaran : 

 a) Terminal penumpang dalam dan luar negeri. 
b) Fasilitas penunjang operasional angkutan udara (menara 

radar, menara pantau / AVS, depo / stasiun bahan bakar, 
instalasi listrik dll). 

c) Hanggar pemeliharaan dan perbaikan pesawat. 
d) Gedung peralatan. 
e) Kantor manajemen perusahaan operator dan kantor sub 

kontraktor. 
 
4) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 

dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam posisi merekam. 

 
5) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 

penduduk. 
 
6) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi 

yang akan di gunakan untuk aktivitas / dikunjungi pejabat VVIP / 
VIP oleh satuan Jihandak Brimob Polri. 

 
7) Memberdayakan unit satwa untuk mengantisipasi ancaman teror 

Bom. 
 
8) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar 

objek vital melalui 
 a) Handy Talky 
 b) Telephone atau Mobil Phone. 
 c) Sarana Telekomunikasi lainnya. 

 
b.  Pengamanan Pelabuhan Laut 
 
 1) Persiapan 

 
a) Melaksanakan Koordinasi awal, survey lokasi yang akan di 

amankan pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama 
Pengamanan dengan Stake Holder. 

 
 
b) Melakukan Koordinasi dengan satuan pengamanan obyek 

vital serta pengelola obyek vital untuk menentukan lokasi 
yang perlu perkuatan pengamanan oleh polri serta 
pembagian tugas. 
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c) kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 
perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan 
untuk bertugas. 

d) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang 
tugas-tugas yang akan di lakukan hari ini dengan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan 
sebelumnya. 

e) Dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada 
di satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga 
mengikuti apel dan arahan dari satgas pengamanan khusus 
obvit. 

f) Melaksanakan floting penempatan personil. 
g) Melaksanakan Comunity Policying mendukung Community 

Development yang di selenggarakan Obyek Vital. 
 

  2) Pelaksanaan  
 

a) Melakukan pemeriksaan dan penjagaan berlapis pada setiap 
pintu masuk obyek vital dengan ketat / seleksi perioritas 
kepada orang perorangan, kendaraan dan barang 
menggunakan metal detector maupun mirror gate bersama 
dengan satuan pengamanan interal dengan cara : 

  
b) Memberi    salam  dan   memberi penghormatan  dengan 

sikap ramah dan humanis. 
c) Melakukan pemeriksaan barang bawaan / tas. 
 
d) memeriksa badan dengan metal detector. 
e) melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang di 

curigai. 
f) melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti. 
 

3) Melaksanakan pengawasan dan pemantuan setiap sudut kawasan 
obyek vital dengan cara penjagaan dan patroli dengan sasaran : 

 a) Dermaga sandar kapal dan ferry. 
b) Galangan kapal. 
c) Alat bongkar (crane) dan peralatan pelabuhan. 
d) Gudang barang / peti kemas. 
e) Terminal 
f) Kantor manajemen pelabuhan dan kantor usaha pelabuhan 

lainnya. 
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4) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 
dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam posisi merekam. 

 
5) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 

penduduk. 
 
6) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi 

yang akan di gunakan untuk aktivitas / dikunjungi pejabat VVIP / 
VIP oleh satuan Jihandak Brimob Polri. 

 
7) Memberdayakan unit satwa untuk mengantisipasi ancaman teror 

Bom. 
 
8) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar 

objek vital melalui 
 a) Handy Talky 
 b) Telephone atau Mobil Phone. 
 c) Sarana Telekomunikasi lainnya. 

 
c. Pengamanan Terminal Angkutan Darat 
 

 1) Persiapan. 
 

a) Melaksanakan Koordinasi awal, survey lokasi yang akan di 
amankan pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama 
Pengamanan dengan Stake Holder. 

b) Melakukan Koordinasi dengan satuan pengamanan terminal  
serta pengelola obyek vital untuk menentukan lokasi yang 
perlu perkuatan pengamanan oleh polri serta pembagian 
tugas. 

c) kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 
perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan 
untuk bertugas. 

d) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang 
tugas-tugas yang akan di lakukan hari ini dengan 
mengevaluasi pelaksanaan tugas yang dilakukan 
sebelumnya. 

e) Dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada 
di satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga 
mengikuti apel dan arahan dari satgas pengamanan khusus 
obvit. 

f) Melaksanakan floting penempatan personil. 
g) Melaksanakan Comunity Policying mendukung Community 

Development yang di selenggarakan Obyek Vital. 
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  2) Pelaksanaan  
 

Melakukan pemeriksaan dan penjagaan berlapis pada setiap pintu 
masuk obyek vital dengan ketat / seleksi perioritas kepada orang 
perorangan, kendaraan dan barang menggunakan metal detector 
maupun mirror gate bersama dengan satuan pengamanan interal 
dengan cara : 
a) Memberi    salam  dan   memberi penghormatan  dengan 

sikap ramah dan humanis. 
b) Melakukan pemeriksaan barang bawaan / tas. 
c) memeriksa badan dengan metal detector. 
d) melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang di 

curigai. 
e) melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti. 
 

3) Melaksanakan pengawasan dan pemantuan setiap sudut kawasan 
obyek vital dengan cara penjagaan dan patroli dengan sasaran : 

 a) Terminal naik dan turun penumpang. 
b) Kawasan perdagangan. 
c) Area parkir. 
d) Kantor terminal dan kantor sub kontraktor usaha terminal 

lainnya.  
 
4) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 

dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam posisi merekam. 

 
5) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 

penduduk. 
 
6) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi 

yang akan di gunakan untuk aktivitas / dikunjungi pejabat VVIP / 
VIP oleh satuan Jihandak Brimob Polri. 

 
7) Memberdayakan unit satwa untuk mengantisipasi ancaman teror 

Bom. 
 
8) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar 

objek vital melalui 
 a) Handy Talky 
 b) Telephone atau Mobil Phone.  

  c) Sarana Telekomunikasi lainnya. 
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20. Pengamanan Kawasan Pertambangan 
 . 

a. Persiapan. 
 

1) Melaksanakan koordinasi awal, survey lokasi yang diamanakan, 
pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama Pengamanan 
dengan stake holder 

 
2) Melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan obyek vital 

serta pengelola obyek vital untuk menentukan lokasi yang perlu 
perkuatan pengamanan oleh Polri serta pembagian tugas. 

 
3) Kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 

perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan untuk 
bertugas. 

 
4) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang tugas-tugas 

yang akan dilakukan hari ini dengan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas yang dilakukan sebelumnya 

 
5) dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada di satuan 

wilayah maka petugas pengamanan rutin juga mengikuti apel dan 
arahan dari satgas pengamanan khusus obvit. 
 

6) Melaksanakan floting penempatan personil. 
 

7) Melaksanakan Community Policying mendukung Community 
Development yang di selenggarakan pengelola obyek vital. 

 
b.  Pelaksanaan  

 
1) Melakukan pemeriksaan di pintu masuk obyek vital bersama 

dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan metal 
detector maupun mirror gate terhadap karyawan/ pengunjung 
maupun kendaraan yang masuk dengan cara: 
 
a) Memberi salam dan memberi penghormatan  dengan sikap 

ramah dan humanis 
b) Memeriksa barang bawaan / tas. 
c)    Memeriksa badan dengan metal detector. 
d)   Melakukan penggeledahan badan terhadap orang dicurigai. 
e)  Melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti 
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2) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan setiap sudut 
kawasan obyek vital dengan cara penjagaan dan patroli dengan 
sasaran : 

 a) Kawasan / lokasi peledakkan tambang 
b) Gudang bahan peledak. 
c) Gudang bahan bakar. 
d) Lokasi stock file / pelabuhan penimbunan bahan tambang. 
e) Kantor manajemen perusahaan dan kantor sub kontraktor.  
f)  Kantor Manajemen perusahaan dan kantor sub kontraktor.  
 

3) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 
dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam keadaan merekam. 

  
4) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 

penduduk 
 
5) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap  lokasi 

hotel yang akan digunakan untuk aktivitas pejabat  VVIP / VIP 
oleh satuan  Jihandak Brimob Polri. 

 
6) Memberdayakan unit Satwa untuk mengantisifasi ancaman teror 

bom. 
 
7) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar 

objek dan daya tarik wisata melalui : 
a) Handy Talky 
b) Telepon atau mobile phone. 

 c) Sarana telekomunikasi lainnya 
 

21. Pengamanan Industri Kreatif 
 

a. Persiapan. 
 

1) Melaksanakan Koordinasi awal, pembuatan MoU atau 
Kesepakatan Kerjasama Pengamanan dengan pengelola. 

2) Melaksanakan persiapan untuk bertugas rutin dengan mengecek 
antara lain : 

 a) Kehadiran Anggota. 
 b) Sikap tampang dan kerapihan. 
 c) Kelengkapan gampol perorangan. 
 d) Surat-surat kelengkapan diri dll. 
3) kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 

perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan untuk 
bertugas. 
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4) Memberikan dan menerima arahan tentang tugas-tugas yang akan 
di lakukan hari ini dengan mengevaluasi pelaksanaan tugas yang 
dilakukan sebelumnya. 

5) Bersama-sama dengan pengamanan internal di lingkungan industri 
melaksanakan pengecekan alat-alat dan kelengkapan 
pengamanan lainnya. 

 
 b. Pelaksanaan  
 

1) Di pintu masuk di kawasan industry. 
Melakukan pemeriksaan di pintu masuk bersama dengan satuan 
pengamanan dengan menggunakan metal detector maupun mirror 
gate terhadap pengnjung / pejalan kaki maupun kendaraan yang 
masuk dengan cara : 

  
a) Memberi    salam  dan   memberi penghormatan  dengan 

sikap ramah dan humanis. 
b) Melakukan pemeriksaan barang bawaan / tas. 
c) memeriksa badan dengan metal detector. 
d) melakukan penggeledahan badan terhadap orang yang di 

curigai. 
e) melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti. 
 

2) Melaksanakan pengawasan dan pemantuan setiap sudut di 
kawasan lingkungan industri dengan cara penjagaan dan patroli 
dengan sasaran : 

 a) Lobby gedung lingkungan industri. 
b) Tempat parkir. 
c) Tempat hiburan / tempat makan. 
d) Areal ATM bersama. 

2) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 
dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam posisi merekam. 
 

3) Melakukan penjagaan di instalasi listrik dan air. 
 

4) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap lokasi 
yang akan di gunakan untuk aktivitas / dikunjungi pejabat / VIP oleh 
satuan Jihandak Brimob Polri. 

 
 
 
 
 
 
 



 19 
 

 STANDAR  OPERASIONAL  PROSEDUR  PAM  WASTER 

22. Pengamanan Kasawan Instalasi / Migas. 
 

a.  Persiapan. 
 

1) Melaksanakan koordinasi awal, survey lokasi yang diamanakan, 
pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama Pengamanan 
dengan stake holder 

 
2) Melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan obyek vital 

serta pengelola obyek vital untuk menentukan lokasi yang perlu 
perkuatan pengamanan oleh Polri serta pembagian tugas. 

 
3) Kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 

perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan untuk 
bertugas. 

 
4) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang tugas-tugas 

yang akan dilakukan hari ini dengan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas yang dilakukan sebelumnya 

 
5) dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada di 

satuan wilayah maka petugas pengamanan rutin juga mengikuti 
apel dan arahan dari satgas pengamanan khusus obvit. 
 

6) Melaksanakan ploting penempatan personil. 
 

7) Melaksanakan Community Policying mendukung Community 
Development yang di selenggarakan pengelola obyek vital. 

 
b.  Pelaksanaan  

 
1) Melakukan pemeriksaan di pintu masuk obyek vital bersama 

dengan satuan pengamanan internal dengan menggunakan metal 
detector maupun mirror gate terhadap karyawan/ pengunjung 
maupun kendaraan yang masuk dengan cara: 
 
a) Memberi salam dan memberi penghormatan  dengan sikap 

ramah dan humanis 
b) Memeriksa barang bawaan / tas. 
c)    Memeriksa badan dengan metal detector. 
d)   Melakukan penggeledahan badan terhadap orang dicurigai. 
e)  Melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti 
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2) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan setiap sudut 
kawasan obyek vital dengan cara penjagaan dan patroli dengan 
sasaran : 

 a) di Kawasan / lokasi instalasi. 
b) Gudang bahan bakar. 
c) Lokasi stock file / pelabuhan penimbunan bahan tambang. 
d) Kantor manajemen perusahaan dan kantor sub kontraktor 
e) Kantor Manajemen perusahaan dan kantor sub kontraktor.  
 

3) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 
dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam keadaan merekam. 

  
4) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 

penduduk 
 
5) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap  lokasi 

hotel yang akan digunakan untuk aktivitas pejabat  VVIP / VIP 
oleh satuan  Jihandak Brimob Polri. 

 
6) Memberdayakan unit Satwa untuk mengantisifasi ancaman teror 

bom. 
 
7) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar 

objek dan daya tarik wisata melalui : 
a) Handy Talky 
b) Telepon atau mobile phone. 
c) Sarana telekomunikasi lainnya 

 
23. Cara Bertindak Bila Terjadi Gangguan Kamtibmas. 
 

a. Apabila ditemukan suatu tindak pidana tertangkap di Kawasan 
Tertentu, segera melakukan langkah-langkah : 
 

1) Laporkan kepada pimpinan. 
2) Tindakan pertama pada TKP (TPTKP). 
3) Koordinasi dengan satuan pengamanan internal dan pengelola 

untuk menjaga status quo TKP. 
4) Apabila ditemukan tersangka  dan barang bukti maka segera 

membawa dan menyerahkan ke posko atau kantor kepolisian 
setempat. 
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b. Apabila ditemukan benda-benda yang mencurigakan (bom) di lokasi 
Obyek Vital, segera lakukan langkah-langkah : 
 

1) Menjaga dan menutup TKP 
2) Melaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan dengan satuan 

Gegana. 
3) Koordinasi dengan pengelola obyek vital dan pengamanan internal, 

untuk menghimbau kepada pengunjung atau karyawan agar tidak 
panik dan tidak mendekati TKP. 

4) Setelah dinyatakan steril / aman oleh satuan Gegana, lakukan 
himbauan kepada pengunjung untuk melakukan aktivitas dan lebih 
waspada dan hati-hati. 

 
c. Apabila ditemukan orang-orang dicurigai sebagai teroris, maka 

tindakan yang harus dilakukan adalah : 
  

1) Melaporkan kepada pimpinan. 
2) Koordinasi dan bersama-sama dengan pengamanan internal untuk 

terus mengawasi gerak – gerik orang yang dicurigai sampa dengan 
fungsi yang terkait datang. 

 
d. Apabila menerima atau mendapat laporan tentang telpon ancaman 

bom, segera melakukan langkah-langkah tindakan : 
1) Mengarahkan agar penerima telepon menerima si penelpon gelap 

dengan tenang, jangan panik dan jangan grogi sert mengulur-gulur 
waktu, sehingga medapatkan data penelpon gelap selengkap 
mungkin serta meyakinkan bahwa pembicaraan direkam secara 
otomatis. 

2) Melaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasi dengan Satuan 
Gegana. 

3) Koordinasi dengan pengelola obyek vital dan pengamanan internal 
untuk dilaksanakan evakuasi dalam rangka sterilisasi. 

4) Menghimbau kepada pengunjung atau karyawan yang sedang 
evakuasi untuk tenag dan tidak panik. 

5) Menyiapkan diri untuk memberikan bantuan atau mendampingi 
fungsi terkait dalam melakukan penyelidikan dan peyidikan sesuai 
dengan yang diperlukan. 
 

e. Apabiala terjadi musibah kebakaran, segera lakukan langkah-langkah: 
1) Memberitahukan dan melaporkan adanya kebakaran kepada 

pimpinan. 
2) Koordinasi dengan pengamanan internal untuk menghidupkan 

alarm tanda berbahaya yang telah tersedia. 
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3) Berusaha untuk tidak panik dan secepat mungkin menghubungi 
Dinas Pemadam Kebakaran pada telpon layanan bantuan. 

4) Berusaha membantu melakukan tindakan pertama untuk mengatasi 
api dengan tabung pemadam kebakaran yang ada dengan tetap 
menjaga keamanan dan keselamatan diri. 

5) Membantu evakuasi orang dan atau barang ke tempat yang aman. 
6) Melarang orang-orang maupun kendaraan yang tidak 

berkepentingan untuk memasuki atau mendekati lokasi kebakaran. 
7) Berusaha membantu kelancaran petugas pemadam kebakaran 

yang berusaha memadamkan api. 
8) Berusaha mencatat semua proses dari waktu ke waktu dengan 

catatan terhadap apa yang terjadi dan upaya yang sedang dilkukan. 
 

f. Cara bertindak bila terjadi bencana alam gempa bumi 
1) Menghimbau para karyawan obyek vital agar tetap tenag dan tidak 

panik. 
2) Segera laporkan kepada pimpinan dengan sarana komunikasi yang 

ada. 
3) Bersama-sama dengan pengelola dan pengamanan internal, 

menghimbau para karyawan obyek vital untuk keluar menuju 
lapangan terbuka. 
 
 

BAB VI 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
24. Pengawasan 
 
 a. Pengawasan kegiatan pengamanan Kawasan Tertentu dilaksanakan oleh 

 seluruh Kepala Satuan Wilayah mulai dari tingkat Polsek , Polres dan 
 Polda. 

 b. Direktur Pengamanan Obyek  Vital Polda memberikan petunjuk teknis 
 kepada Satuan Wilayah Polsek dan Polres dalam penyelenggaraan 
 pengamanan obyek vital. 
c. Dit Pam Obvit Polda menyelenggarakan petunjuk teknis dan  supervisi 

terhadap penyelenggaraan pengamanan Kawasan Tertentu. 
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25. Pengendalian 
 
 a. Pengendalian kegiatan pengamanan obyek vital dilaksanakan oleh 

 Kepala Satuan Wilayah setempat. 
b. Dalam situasi tertentu dan atau pada pelaksanaan kegiatan operasi 

Kepolisian khusus pengendalian oleh  Karo Ops Polda atau Dit Pam Obvit 
Polda.  

 c. Membuat laporan pelaksanaan tugas. 
 d. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas. 

 
 

BAB VII 
PENUTUP 

 
Demikian Standar Operasional Prosedur pengamanan di kawasan tertentu ini dibuat 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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KONSEP 
STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR ( SOP ) 
PENGAMANAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA 

 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1. Umum. 
 

a. Undang - Undang Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mengamanatkan bahwa 
tugas pokok Polri yaitu memelihara kamtibmas, melayani, mengayomi dan 
melindungi masyarakat serta melakukan penegakan hukum secara 
demokratis dan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. 

 
b. Salah satu tugas memelihara kamtibmas yang harus dilakukan oleh 

Kepolisian Negara RI adalah melaksanakan tugas memberi keamanan 
seperti yang terdapat dalam Keputusan Presiden RI Nomor 63 tahun 2004 
tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 

 
c. Dalam menjaga keamanan di lingkungan obyek vital, Polri memberikan 

tugas dan tanggung jawab kewenangan  pengamanan kepada Dit Pam 
Obvit dan seluruh satuan wilayah sehingga perlu disusun Standar 
Operasional Prosedur ( SOP ) sebagai arah dan pedoman dalam 
penyelenggaran pengamanan di obyek vital.   

 
d. PT. Newmont Nusa Tenggara adalah salah satu obyek vital dan atau 

obyek vital nasional yang ada di NTB yang memberikan kontribusi dalam 
pembangunan nasional maupun daerah Provinsi NTB. 

 
 
 

/2. Dasar….. 
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2. Dasar. 
 

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

 
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2004 tentang 

Pengamanan Obyek Vital Nasional. 
 
c. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 738 / X /  tanggal 13 Oktober 

2005 tentang Pedoman Sistem Pengamanan Obyek Vital.  
 
d. Peraturan Kapolri Nomor : 21 / 2010 tanggal 28 September 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Tingkat 
Mabes. 

 
e. Keputusan Kapolri Nomor : 22 / 2010 tanggal 28 September 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah. 
 
f. Keputusan Kapolri Nomor : 23 / 2010 tanggal 30 September 2010 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan 
Kepolisian Sektor. 

 
3. Maksud dan tujuan. 
 

a. Maksud. 
SOP ini disusun sebagai pedoman dan arahan bagi Dit Pam Obvit Polda 
dan satuan kewilayahan dalam penyelenggaraan pengamanan di PT. 
Newmont Nusa Tenggara.  

b. Tujuan. 
Tujuan disusunnya standard operasional prosedur ini untuk menyamakan 
persepsi dan tindakan dalam penyelenggaraan pengamanan di PT. 
Newmont Nusa Tenggara. 

 
4. Ruang Lingkup. 
 

Ruang lingkup Standard Operasional Prosedur ( SOP ) ini hanya dibatasi untuk 
pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara. 

 
5. Tata Urut. 
 

I. PENDAHULUAN. 

II. GANGGUAN KAMBTIBMAS DI PT. NEWMONT NUSA TENGGARA 

III. KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN PT. NEWMONT NUSA 

TENGGARA  

IV. PELAKSANAAN PENGAMANAN PT. NEWMONT NUSA TENGGARA 

V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

VI. PENUTUP 

/6. Pengertian..... 
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6. Pengertian – pengertian. 
 
 Dalam penyusunan standar operasional prosedur pengamanan PT. Newmont 

Nusa Tenggara ini, yang dimaksud dengan : 
a. Standar Operasional Prosedur ( SOP ) adalah merupakan tata cara 

atau tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan 
suatu proses kerja tertentu. 

b. Konfigurasi adalah gambaran maupun sketsa yang dapat menjelaskan 
suatu permasalahan. 

c. Pengamanan adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan dalam 
rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan serta penegakan 
hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan keamanan. 

d. Obyek Vital adalah kawasan / lokasi, bangunan / instalasi atau usaha 
yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan 
sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.  

e.  Pengamanan Obyek vital Nasional adalah segala usaha, pekerjaan dan 
kegiatan dalam rangka pencegahan, penagkalan dan penaggulangan 
serta penegakan hukum terhadap setiap ancaman dan gangguan 
keamanan yang di tujukan kepada Obyek Vital Nasional. 

f. Satuan Pengaman adalah satuan kelompok petugas yang di bentuk oleh 
instansi / proyek / badan usaha, usaha melaksanakan pengamanan 
secara fisik dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di 
lingkungan / kawasan kerjanya. 

 
 
 

BAB II 
GANGGUAN KAMBTIBMAS PADA PT. NEWMONT NUSA TENGGARA 

 
7. Gangguan kamtibmas dalam bentuk kejahatan 
 

a. Kejahatan konvensional. 
 

 1) Pencurian. 
 2) Penipuan. 
 3) Perompakan. 
 4) Penganiayaan. 
 5) Pengrusakan. 
 6) Kejahatan asusila. 
 7) Pembunuhan.  
 8) Pemerasan. 
 9) Perkelahian. 

 

b. Kejahatan transnasional. 
 

 1) Teroris. 
 2) Penyanderaan. 
 3) Sabotase. 
 4) Uang palsu. 
 5) Narkoba.  

/c. Kejahatan..... 
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c. Kejahatan yang berimplikasi kontijensi . 
 

1) Rusuh massal. 
2) Penjarahan massal. 
3) Unjuk rasa. 
 
 

8. Gangguan Kamtibmas dalam bentuk peristiwa bencana alam. 
 
 a. Gempa bumi (Gempa Vulkanik) 
 b. Banjir. 
 c. Tanah longsor. 
 d. Angin topan. 
 e. Gelombang besar / badai/ gelombang tsunami. 
 f. Kebakaran objek vital karena proses alam. 
 
9. Potensi kerawanan kecelakaan. 
 
 a. Tenggelam. 
 b. Hanyut. 
 c. Hilang arah / tersesat. 
 d. Terjatuh ke jurang. 
 e. Laka Laut. 
 f. Kecelakaan penerbangan 
 g. Kecelakaan dalam pendakian gunung 
 
 

 BAB III 
 

KONFIGURASI STANDAR PENGAMANAN 
 PT. NEWMONT NUSA TENGGARA 

 
10.  Konfigurasi Standar Kekuatan Personil dan Kemampuan Personil  

 
 
a.  Standar Kekuatan Personil Pengamanan Situasi Normal 

Kebutuhan personil pengamanan obyek vital di PT. Newmont Nusa 
Tenggara tentukan berdasarkan hakekat ancaman dari potensi gangguan 
yang diperkirakan terjadi : 
 
Dalam situasi Normal ( di lokasi obyek vital kawasan pertambangan  di 
nyatakan aman, tertib dan tentram tanpa adanya gangguan keamanan 
yang berarti Pengamanan terdiri dari : 
1) Satuan Pengamanan dari PT. Newmont Nusa Tenggara.   

 2) Aggota Polres Kabupaten Sumbawa barat dan Anggota Polsek  
Maluk. 

3) Personil Dit Pamobvit Polda NTB. 
 

/b. Standar….. 
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b. Standar Kekuatan Personil Pengamanan Situasi Khusus 
Dalam Situasi Khusus (di lingkungan PT. Newmont Nusa Tenggara dalam 
kondisi khusus dengan adanya kunjungan pejabat VVIP / VIP dan tuntutan 
tugas pengamanan lebih optimal, aktivitas meningkat), Pengamanan terdiri 
dari : 
1) Pelibatan unsur Pas Pam Pres dan personil yang terlibat dalam Protap 

apabila dihadiri oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. 
2) Direktorat Pamobvit Baharkam Polri. 
3) Anggota Dit Pamobvit Polda NTB, Polres Kabupaten Sumbawa Barat dan 

Polsek Maluk. 
4) Unit Satwa Direktorat Sabhara Polda. 
5) Sat Brimob Polda. 
6) Kedokteran Kepolisian. 

 
c.  Standar Kemampuan Personil Pengamanan. 
  

1) Memiliki Kemampuan community policing guna mendukung comunity 
development pada setiap objek. 

2) Memiliki kemampun mengoperasikan peralatan pendeteksi logam, bahan 
peledak dan bahan berbahaya lainnya yang di gunakan untuk bertugas. 

3) Memiliki kemampuan manajemen minimal setingkat komandan regu / unit 
( masa kerja dinas kepolisian 5 tahun ) 

4) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang efektif dengan bahasa yang 
jelas dan mudah di mengerti 

5) Memiliki kemampuan berbicara bahasa asing dan atau bahasa daerah 
setempat.  

 

11. Konfigurasi Standar Peralatan dan perlengkapan. 
 

a. Umum. 
 

1) Miror Gate. 
2) Metal Detektor. 
3) CCTV. 
4) Safety Box. 
5) Generator Listrik (cadangan). 
6) Rambu-rambu Lalu-Lintas 
7) Alarm Sistem Kebakaran. 
8) Alat-alat pemadam kebakaran ( 2 unit tabung api 1 kg untuk semua 

kamar dan hydrant umum ) 
9) Alat-alat penyelamatam untuk pantai / kolam (pelampung dan ban). 
10) Peralatan SAR (kasur angin dan tali) 
11) Kendaraan : 

a) Ranmor R2 
b)   Ranmor R4 

 
/b. Perorangan….. 
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b. Perorangan 
 
1) Gampol Satuan Pengamanan 
2) Tongkat ” T ”. 
3) Borgol. 
4) Senter. 
5) Pluit. 
6) Alkom. 
7) Senpi Suar, GPS. 
8) Senpi organik 
 

c. Fasilitas pendukung. 
1) Anjing pelacak. 
2) Posko pengamanan. 
3) Save House. 
4) Fasilitas Kesehatan : 
  

(a) Klinik. 
(b) Dokter. 
(c) Paramedis. 
 

d. Peralatan Khusus untuk menanggulangi ancaman teror bom. 
1) Metal Detector. 
2) Explosive Detector. 
3) Mirror Set.     
4) Walk Through / Gate Metal Detector. 
5) X Ray Devide. 
6) Bomb  Blanket. 
7) Body Vest. 
8) Seek dan Seach Suit. 
9) Bomb Bin. 

 
12.  Sasaran Pengamanan PT. Newmont Nusa Tenggara 
 
 a. Orang 
 b. Barang, Gedung, Peralatan. 
 c. Semua aktivitas / kegiatan yang sedang di selenggarakan di lokasi PT 

Newmont Nusa tenggara. 
 d. Dokumen / Informasi. 

 
 
 
 
 
 

/BAB IV….. 
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BAB IV 
PELAKSANAAN  

PENGAMANAN DI PT. NEWMONT NUSA TENGGARA 
 

a. Persiapan. 
 

1) Melaksanakan koordinasi awal, survey lokasi yang diamanakan, 
pembuatan MoU atau Kesepakatan Kerjasama Pengamanan 
dengan stake holder 

2) Melakukan koordinasi dengan satuan pengamanan di PT. 
Newmont Nusa Tenggara serta pengelola PT. Newmont Nusa 
Tenggara untuk menentukan lokasi yang perlu perkuatan 
pengamanan oleh Polri serta pembagian tugas. 

3) Kemudian mengecek dan mempersiapkan alat-alat standar 
perorangan maupun sarana dan prasarana yang di gunakan untuk 
bertugas. 

4) setelah itu memberikan dan menerima arahan tentang tugas-tugas 
yang akan dilakukan hari ini dengan mengevaluasi pelaksanaan 
tugas yang dilakukan sebelumnya 

5) dalam situasi khusus dimana kendali pengamanan berada di satuan 
wilayah maka petugas pengamanan rutin juga mengikuti apel dan 
arahan dari satgas pengamanan khusus obvit. 

6) Melaksanakan Ploting penempatan personil. 
7) Melaksanakan Community Policying mendukung Community 

Development yang di selenggarakan pengelola PT. Newmont Nusa 
Tenggara. 

 
b.  Pelaksanaan  

 
1) Melakukan pemeriksaan di pintu masuk PT. Newmont Nusa 

Tenggara bersama dengan satuan pengamanan internal dengan 
menggunakan metal detector maupun mirror gate terhadap 
karyawan/ pengunjung maupun kendaraan yang masuk dengan 
cara: 
 
a) Memberi salam dan memberi penghormatan  dengan sikap 

ramah dan humanis 
b) Memeriksa barang bawaan / tas. 
c)    Memeriksa badan dengan metal detector. 
d)   Melakukan penggeledahan badan terhadap orang dicurigai. 
e)  Melakukan pemeriksaan di bagian bawah mobil maupun 

bagian bagasi dengan teliti 
2) Melaksanakan pengawasan dan pemantauan setiap sudut 

kawasan di PT. Newmont Nusa Tenggara dengan cara penjagaan 
dan patroli dengan sasaran : 

 a) Kawasan / lokasi peledakkan tambang 
/b) Gudang….. 
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b) Gudang bahan peledak. 
c) Gudang bahan bakar. 
d) Lokasi stock file / pelabuhan penimbunan bahan tambang. 
e) Kantor manajemen perusahaan dan kantor sub kontraktor.   
 

3) Mengecek dan melaksanakan pemantauan melalui CCTV yang ada 
dengan teliti dan seksama serta memastikan bahwa CCTV tersebut 
dalam keadaan merekam. 

4) Melakukan penjagaan di lokasi yang dekat dengan pemukiman 
penduduk 

5) Apabila situasi khusus maka dilakukan sterilisasi terhadap  lokasi 
hotel yang akan digunakan untuk aktivitas pejabat  VVIP / VIP 
oleh satuan  Jihandak Brimob Polri. 

6) Memberdayakan unit Satwa untuk mengantisifasi ancaman teror 
bom. 

7) Melaporkan setiap perkembangan situasi yang terjadi di sekitar  
PT. Newmont Nusa Tenggara melalui : 
a) Handy Talky 
b) Telepon atau mobile phone. 

 c) Sarana telekomunikasi lainnya 
 

 
13. Cara Bertindak Bila Terjadi Gangguan Kamtibmas. 
 

a. Apabila ditemukan suatu tindak pidana tertangkap di PT. Newmont 
Nusa Tenggara, segera melakukan langkah-langkah : 
 

1) Laporkan kepada pimpinan. 
2) Tindakan pertama pada TKP (TPTKP). 
3) Koordinasi dengan satuan pengamanan internal dan pengelola 

untuk menjaga status quo TKP. 
4) Apabila ditemukan tersangka  dan barang bukti maka segera 

membawa dan menyerahkan ke posko atau kantor kepolisian 
setempat. 

 
b. Apabila ditemukan benda-benda yang mencurigakan (bom) lokasi di 

PT. Newmont Nusa Tenggara, segera lakukan langkah-langkah : 
 

1) Menjaga dan menutup TKP 
2) Melaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan dengan satuan 

Brimob. 
3) Koordinasi dengan pengelola PT. Newmont Nusa Tenggara dan 

pengamanan internal, untuk menghimbau kepada pengunjung atau 
karyawan agar tidak panik dan tidak mendekati TKP. 

/4) Setelah….. 
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4) Setelah dinyatakan steril / aman oleh satuan Brimob, lakukan 
himbauan kepada pengunjung atau karyawan untuk melakukan 
aktivitas dan lebih waspada dan hati-hati. 

c. Apabila ditemukan orang-orang dicurigai sebagai teroris, maka 
tindakan yang harus dilakukan adalah : 

  
1) Melaporkan kepada pimpinan. 
2) Koordinasi dan bersama-sama dengan pengamanan internal untuk 

terus mengawasi gerak – gerik orang yang dicurigai sampa dengan 
fungsi yang terkait datang. 

 
d. Apabila menerima atau mendapat laporan tentang telpon ancaman 

bom, segera melakukan langkah-langkah tindakan : 
1) Mengarahkan agar penerima telepon menerima si penelpon gelap 

dengan tenang, jangan panik dan jangan grogi sert mengulur-gulur 
waktu, sehingga medapatkan data penelpon gelap selengkap 
mungkin serta meyakinkan bahwa pembicaraan direkam secara 
otomatis. 

2) Melaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasi dengan Satuan 
Brimob. 

3) Koordinasi dengan pengelola PT. Newmont Nusa Tenggara dan 
pengamanan internal untuk dilaksanakan evakuasi dalam rangka 
sterilisasi. 

4) Menghimbau kepada pengunjung atau karyawan yang sedang 
evakuasi untuk tenang dan tidak panik. 

5) Menyiapkan diri untuk memberikan bantuan atau mendampingi 
fungsi terkait dalam melakukan penyelidikan dan peyidikan sesuai 
dengan yang diperlukan. 
 

e. Apabiala terjadi musibah kebakaran, segera lakukan langkah-langkah: 
1) Memberitahukan dan melaporkan adanya kebakaran kepada 

pimpinan. 
2) Koordinasi dengan pengamanan internal untuk menghidupkan 

alarm tanda berbahaya yang telah tersedia. 
3) Berusaha untuk tidak panik dan secepat mungkin menghubungi 

Divisi Pemadam Kebakaran PT. Newmont Nusa Tenggara pada 
telpon layanan bantuan. 

4) Berusaha membantu melakukan tindakan pertama untuk mengatasi 
api dengan tabung pemadam kebakaran yang ada dengan tetap 
menjaga keamanan dan keselamatan diri. 

5) Membantu evakuasi orang dan atau barang ke tempat yang aman. 
6) Melarang orang-orang maupun kendaraan yang tidak 

berkepentingan untuk memasuki atau mendekati lokasi kebakaran. 
/7) Berusaha….. 
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7) Berusaha membantu kelancaran petugas pemadam kebakaran 
yang berusaha memadamkan api. 

8) Berusaha mencatat semua proses dari waktu ke waktu dengan 
catatan terhadap apa yang terjadi dan upaya yang sedang dilkukan. 

f. Cara bertindak bila terjadi bencana alam gempa bumi 
1) Menghimbau para karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara agar 

tetap tenang dan tidak panik. 
2) Segera laporkan kepada pimpinan dengan sarana komunikasi yang 

ada. 
3) Bersama-sama dengan pengelola dan pengamanan internal, 

menghimbau para karyawan PT. Newmont Nusa Tenggara untuk 
keluar menuju lapangan terbuka. 
 
 

BAB V 
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 

 
 
14. Pengawasan 
 

a. Pengawasan kegiatan pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara 
dilaksanakan oleh  seluruh Kepala Satuan Wilayah mulai dari tingkat 
Polsek , Polres dan  Polda. 

 b. Direktur Pengamanan Obyek  Vital Polda memberikan petunjuk teknis 
 kepada Satuan Wilayah Polsek dan Polres dalam penyelenggaraan 
 pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara. 
c. Dit Pam Obvit Polda menyelenggarakan petunjuk teknis dan  supervisi 

terhadap penyelenggaraan pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara. 
 
 
15. Pengendalian 
 

a. Pengendalian kegiatan pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara 
dilaksanakan oleh  Kepala Satuan Wilayah setempat. 

b. Dalam situasi tertentu dan atau pada pelaksanaan kegiatan operasi 
Kepolisian khusus pengendalian oleh  Karo Ops Polda atau Dit Pam Obvit 
Polda.  

 c. Membuat laporan pelaksanaan tugas. 
 d. Melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan tugas. 

 
 
 

/BAB VI..... 
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BAB VI 
PENUTUP 

 
Demikian Standar Operasional Prosedur pengamanan di PT. Newmont Nusa Tenggara 
ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas. 
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