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PENDAHULUAN  

 

A. UMUM  

1. Sebagaimana arah kebijakan Kapolri tentang Revitalisasi Polri menuju Pelayanan 

Prima guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, dimana salah satunya yang 

termasuk dalam kerangka Revitalisasi adalah agar Polri yang berada diwilayah dapat 

membuat Terobosan Kreatif (Creative Breaktrough) dalam memelihara dan 

menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat yang mantap guna 

menunjang lancarnya Pembangunan Nasional, mencakup masalah yang sangat luas 

dan komplek yang perlu diwaspadai dan diatasi;  

 

2. Terkait dengan Terobosan Kreatif (Creative Breaktrough) yang sekaligus merupakan 

komitmen Revitalisasi, maka Polres Kutai Timur (Sat Binmas) berupaya membuat 

suatu Terobosan Kreatif dengan Program / Kegiatannya dinamakan “Ronda Bersama 

Polisi / Kapolres” atau Polisi dengan masyarakat bersama-sama melaksanakan 

Siskamling dengan melalui kegiatan Ronda Kampung yang merupakan perpolisian 

dengan mengadopsi Kearifan Budaya Lokal untuk menghadapi masalah - masalah 

Kamtibmas yang luas dan komplek tersebut dan dihadapkan dengan keterbatasan - 

keterbatasan yang ada di aparatur Kamtibmas dimana Polri sebagai intinya mutlak 

memerlukan peran serta masyarakat dan juga ikut serta mengatasi masalah - masalah 

gangguan Kamtibmas, bahkan diharapkan agar masyarakat mampu untuk 

mengamankan diri dan lingkungannya sendiri dari gangguan Kamtibmas (Kamtibmas 

Swakarsa);  

 

3. Prakarsa sendiri masyarakat yang tumbuh sebagai perwujudan sifat kegotong-

royongan  masyarakat dalam mengamankan diri dan lingkungan perlu dibimbing, 

digerakkan, didorong dan diarahkan agar potensi masyarakat tersebut secara maksimal 

dapat dimanfaatkan untuk menunjang penanggulangan masalah - masalah Kamtibmas.  
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B. DASAR  

 

1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia;  

 

2. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem Keamanan Lingkungan;  

 

3. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan 

Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.  

 
C. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Maksud untuk memberikan arahan umum tentang pelaksanaan program / kegiatan 

Ronda Bersama Polisi / Kapolres.  

 

2. Tujuan penyelenggaraan Ronda Bersama Polisi / Kapolres adalah tercapainya kondisi 

lingkungan pemukiman yang sehat dan kemantapan ketahanan lingkungan pemukiman 

di bidang Kamtibmas yang ditandai ciri-ciri:  

 

a. Norma-norma Agama, hukum dan adat dihayati serta ditaati dan diamalkan dengan 

baik oleh masyarakat;  

b. Adanya mentalitas masyarakat yang mampu menjadi daya tangkal terhadap setiap 

ancaman, gangguan dan hambatan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;  

c. Kepekaan masyarakat terhadap masalah-masalah Kamtibmas yang terjadi di 

lingkungan disertai Response Profesional sesuai norma-norma yang berlaku;  

d. Masyarakat dapat menikmati rasa bebas dari gangguan maupun ancaman, rasa 

dilindungi dan rasa ketentraman lahiriah dan bathiniah sehingga masyarakat dapat 

melaksanakan segala kegiatan usahanya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

(Tata Tentram Kerta Raharja);  

e. Masyarakat dapat berperan aktif sesuai peran dan fungsinya masing-masing dalam 

mengimplementasikan sistem Kamtibmas Swakarsa di lingkungannya yang 

mencakup informasi maupun pengidentifikasikan masalah-masalah Kamtibmas 

yang terjadi di lingkungannya dan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam rangka 

menyelesaikan melalui Forum Kemitraan Polisi dan 
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Masyarakat maupun kegiatan - kegiatan Sistem Keamanan Lingkungan 

(Siskamling).  

 

PELAKSANAAN RONDA BERSAMA POLISI / KAPOLRES (RONDA BERSAMA POLISI  

DENGAN MASYARAKAT)  

 

A. PENGERTIAN-PENGERTIAN  

 

1. Pembinaan terpadu sistem keamanan lingkungan selanjutnya disingkat Binsiskamling 

adalah segala usaha dan kegiatan secara bersama antara aparat keamanan, aparat 

Pemerintahan lainnya, unsur - unsur swasta dan dengan warga masyarakat pada 

umumnya, yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengendalian serta pedoman bagi penyelenggaraan siskamling yang diarahkan pada 

terwujudnya keadaan yang Aman, Tertib dan Tentram dalam suatu lingkungan;  

 

2. Lingkungan Pemukiman adalah kawasan dimana sekelompok atau golongan warga 

masyarakat menetapkan dan atau bertempat tinggal.  

 

B. PEMBINAAN SISTEM KEAMANAN LINGKUNGAN DENGAN KEGIATAN RONDA 

BERSAMA POLISI / KAPOLRES (RONDA BERSAMA POLISI DENGAN 

MASYARAKAT)  

1. Sasaran yang ingin dicapai Agar tujuan penyelenggaraan pengamanan lingkungan 

pemukiman tersebut tercapai, maka perlu diadakan upaya-upaya pembinaan dengan 

sasaran :  

 

a. Agar setiap anggota Masyarakat (sebagai individu) selalu mawas diri dan waspada 

untuk tidak melanggar hukum (pelaku) atau tidak menjadi korban kejahatan;  

b. Agar anggota masyarakat (sebagai keluarga) dapat mengamankan keluarga dan 

rumah (tempat tinggalnya) masing-masing;  

c. Agar masyarakat secara teroganisir dapat mengamankan lingkungan pemukiman 

sendiri.  
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Oleh sebab itu dalam rangka Siskamling Pemukiman, masyarakat (baik sebagai Individu, 

Keluarga dan masyarakat lingkungan Pemukiman) diharapkan memiliki kemampuan – 

kemampuan :  

 

a. Keamanan untuk mendeteksi kerawanan - kerawanan sosial di lingkungannya 

sebagai sumber utama penyebab gangguan Kamtibmas;  

b. Kemampuan untuk mengambil langkah-langkah guna meniadakan kerawanan – 

kerawanan sosial tersebut agar tidak berkembang menjadi keresahan dan 

ketegangan sosial dilingkungannya;  

c. Kemampuan untuk mencegah secara fisik terjadinya pertama gangguan 

Kamtibmas di lingkungannya (Ronda Kampung);  

d. Kemampuan untuk melakukan tindakan pertama terhadap kasus tertangkap tangan 

yang terjadi dilingkungannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan segera 

menyerahkan kepada Polri;  

e. Kemampuan membantu Polri dalam Pengamanan TKP, melaporkan setiap 

kejadian, mau menjadi saksi dan mau membantu Polri dalam pelacakan Pelaku 

dan Barang Bukti;  

f. Kemampuan untuk merehabilitasi ketentraman masyarakat yang terganggu akibat 

konflik - konflik sosial, kecelakaan dan bencana alam yang terjadi di 

lingkungannya.  

 

2. Cara Pembinaan Menggunakan tekhnik-tekhnik Bimbingan Masyarakat.  

 

3. Cara Pengamanan lingkungan Pemukiman Secara Fisik :  

 

a. Keberhasilan Pengamanan fisik lingkungan pemukiman dipengaruhi oleh 

kepekaan dan rasa gotong royong (kebersamaan) antar sesama warga masyarakat.  

 

b. Mengaktifkan pelaksanaan Ronda Kampung, Penjagaan tempat-tempat tertentu, 

misalnya: Gudang, Bangunan-bangunan serta selalu berupaya meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan warga masyarakat dalam bidang Kamtibmas.  
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4. Cara-cara pendekatan kepada masyarakat.  

 

Cara-cara pendekatan kepada masyarakat dalam rangka menanamkan pengertian, 

kesadaran kemampuan untuk melakukan Siskamling, dilakukan sebagai berikut :  

 

a. Kenalkan diri dan tugas kita secara lengkap dan jelas menurut tata krama yang 

berlaku pada masyarakat.  

b. Berikan informasi yang jelas dan jujur tentang arti, makna, maksud dan tujuan 

Siskamling (Pos Kamling) dan kemungkinan yang terjadi apabila sistem 

pengamanan lingkungan tidak dilaksanakan secara baik.  

c. Berikan dorongan kepada warga masyarakat dengan contoh teladan yang baik dan 

bangkitkan harapan - harapannya agar dapat masyarakat mau, mengamankan 

kepentingannya sendiri dan kepentingan orang lain dalam rangka kepentingan 

bersama bagi suatu kehidupan yang aman, tertib dan sejahtera.  

d. Sadarkan masyarakat agar mereka mau melakukan hal-hal yang baik dan positif 

bagi kepentingan keamanan dan ketertiban dirinya dan lingkungan sosialnya.  

 

e. Berikan bimbingan dan penyuluhan secara teratur kepada warga masyarakat 

tentang cara - cara mereka menanggulangi permasalahan yang dihadapinya, 

tentang cara - cara membina kerukunan hidup bermasyarakat, tentang cara - cara 

menghindari dan mengambil tindakan-tindakan pertama terhadap kasus-kasus 

kejahatan.  

f. Didik dan latihkan masyarakat agar memperoleh penghayatan, pengetahuan yang 

lebih luas dan kemampuan atau keterampilan yang memadai untuk mencegah dan 

menanggulangi kejahatan serta gangguan Kamtibmas lainnya terhadap dirinya dan 

lingkungannya.  

g. Lakukan pengaturan dengan cara-cara yang baik apabila hal itu diperlukan 

sebagai kelanjutan dari cara-cara pendekatan yang disebutkan diatas.  
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5. Koordinasi Pelaksanaan  

 

a. Kepolisian setempat (Bhabinkamtibmas Polsek/petugas Polmas) merupakan inti 

pembinaan dan karenanya berkewajiban untuk mengkoordinasikan semua pejabat 

dan tokoh - tokoh Masyarakat formal dan non formal bagi penyelenggaraan 

Siskamling.  

b. Kedalam Kesatuan Polri, atas nama Kapolsek, mengkoordinasikan peran-peran 

Intelkam, Sabhara, dan Reskrim dalam rangka pembinaan kemampuan dan 

pengawasan serta pengendalian pelaksanaan Siskamling yang dilakukan oleh 

Masyarakat.  

c. Aparat Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang sesuai dengan ketentuan 

Perundang - undangan yang berlaku berkewajiban membantu kelancaran 

penyerahan kekuatan warga masyarakat, pembiayaan dan pengadaan 

Sarana/Prasarana bagi penyelenggaraan Siskamling;  

d. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) berperan untuk merumuskan 

kebijakan-kebijakan yang bersifat khusus pada lingkungan kelurahan/desa/nagari 

yang bersangkutan, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah 

yang berkaitan dengan penyelenggaraan Siskamling, meliputi:  

1) penentuan cara-cara pengamanan yang tepat;  

2) pendanaan;  

3) pengadaan Sarana dan Prasarana;  

4) mekanisme pembinaan;  

5) pengawasan dan Pengendalian;  

6) penyelesaian administrasi.  

a) Penyempurnaan administrasi kependudukan sebagai bahan untuk 

pengaturan pengarahan kekuatan masyarakat untuk melakukan tugas 

Siskamling dan penentuan objek-objek khusus pengamanan.  

b) Pendataan tentang jumlah menurut kondisinya untuk pengaturan objek-

objek pengamanan.  

c) Penyempurnaan Administrasi keluar masuk tamu sebagai bahan 

pengawasan. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

d) Penyempurnaan administrasi penyelenggaraan Siskamling.  

(1) Buku Penjagaan;  

(2) Daftar Jaga / daftar petugas ronda;  

(3) Daftar perlengkapan Inventaris / ditempelkan pada dinding bagian 

dalam tiap Pos Kamling;  

e) Peta dan lokasi kerawanan lingkungan yang bersangkutan.  

 

PENUTUP  
 

Demikianlah Standart Operasional Prosedur (SOP) Pembinaan Sistem Keamanan 

Lingkungan melalui Kegiatan Ronda Bersama Polisi/ Kapolres ini dibuat sebagai bahan 

masukan kepada Pimpinan dan juga untuk diketahui oleh masyarakat luas khususnya 

masyarakat Kota Sangatta dan masyarakat Kab. Kutai Timur.  

 

 

Sangatta,    Januari 2018 

KEPALA KEPOLISIAN RESOR KUTAI TIMUR 

 

 

 

 

TEDDY RISTIAWAN, SH., SIK., MH 

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 77040548 
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S.O.P 

( STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ) 

GERAI MOBIL SENTRA PELAYANAN MASYARAKAT DAN GERAI 
SENTRA PELAYANAN MASYARAKAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sangatta,      Januari 2018 

 


