
 OLEH : SINDIKAT III TOKYO 



Yang dimaksud Petugas Polmas dalam pedoman 

ini adalah petugas polri yg secara langsung 

melaksanakan tugas – tugas Polmas, antara lain: 

•Babinkamtibmas 

•Anggota Pos Pol 

• Anggota BKPM  

•Petugas Balai Polmas 

•Bintara RW 

•Anggota SPK 
 



TUGAS PETUGAS POLMAS 

Petugas Polmas, mempunyai tugas: 

a. Patroli 

b. Kunjungan 

c. Penyuluhan 

d. TPTKP 

e. Konsultasi / problem solving 

f. Pendataan warga masyarakat 

g. Membangun jaringan  

h. Kampanye  / Membuat Pesan Kamtibmas 

i. Kegiatan Sosial bersama warga 

j. Membentuk forum kemitraan (FKPM) 

 



ETIKA PETUGAS POLMAS 

• Yang dimaksud dengan etika petugas Polmas 

adalah pedoman perilaku yang harus dimiliki 

oleh petugas polmas dalam melaksanakan 

tugas pokoknya . 

• Etika tersebut dibagi dalam : 

 a. Yang harus dilakukan 

 b. Yang tidak boleh dilakukan 

 c. Produk yang dihasilkan 



ETIKA PETUGAS POLMAS 

1. Patroli : 
    a. Yang harus dilakukan 

        -  Berpatroli sesuai beat / route yang telah dilakukan dan 
 menyambangi tempat2 Pam Swakarsa 

    -  Memberikan pelayanan/bantuan/perlindungan bila 
 diperlukan masyarakat 

       -  Mematuhi peraturan lalu lintas  

   - Bersikap sopan, ramah, dan responsif terhadap  permasalahan 
 masyarakat yang ditemui selama patroli 

 - Menguasai medan patroli, termasuk adat istiadat / 
 kebiasaan setempat. 

 - Kendaraan patroli senantiasa dalam keadaan bersih dan 
 terawat baik 

 - Menggunakan gampol sesuai ketentuan 



• b. Yang tidak boleh dilakukan  

 - Dilarang menerima segala bentuk 
 pemberian  masyarakat terkait dengan tugas 
 patroli 

 - Dilarang merokok  pada saat patroli 

     - Bila menggunakan mobil patroli, dilarang 
 membuka  tutup kepala dan kelengkapan 
 seragam lainnya 

     - Dilarang melakukan perbuatan lain yang 
 mengurangi kewaspadaan 



 c. Produk-produk yang harus dihasilkan : 

    -  Laporan hasil patroli 

 -  Laporan informasi 

 -  Laporan kejadian 

 -  Laporan polisi model A 

    -  Mengisi buku mutasi patroli dgn 

 pembuktian     stempel (Satpam, kelurahan 

 dll) 



2. Kunjungan : 

 

    a.  Yang harus dilakukan; 

           -  Selama kunjungan  senantiasa bersikap sopan santun, ramah, 
  bersahabat dan  bersemangat. 

  - Memahami latar belakang  masyarakat yang  akan dikunjungi. 

  - Sebaiknya membuat konfirmasi terlebih  dahulu  tentang waktu, 
  maksud serta tujuan kunjungan 

  - Bila akan melakukan kunjungan ke suatu rumah dan diperkirakan 
  hanya diterima oleh salah seorang pemilik rumah yang berlainan 
  jenis dengan petugas, sebaiknya petugas didampingi oleh ketua RT 
  / RW , atau bila tidak bisa didampingi agar membiarkan pintu 
  depan rumah tetap terbuka. 

  - Sebaiknya tidak berkunjung dimalam hari kecuali atas  
  sepersetujuan pemilik rumah (sudah konfirmasi terlebih dahulu) 

  - Mengetuk pintu terlebih dahulu dan tidak masuk kerumah  
  sebelum diperkenankan oleh tuan rumah 

         

       

     



b.  Yang tidak Boleh Dilakukan 

  - Meminta atau Menerima imbalan  
  materi setelah melaksanakan   
  kunjungan 

  - Bersikap sombong dan arogan 

  - Berkata-kata  dan melakukan gerakan  
  / isyarat yang diperkirakan dapat  
  menyinggung perasaan tuan rumah. 

  - Membocorkan rahasia kepolisian  
  dan/atau data privasi warga masyarakat 
  lainnya. 

  - memaksa warga masyarakat untuk mau 
  menerima kunjungan 



c.  Produk-Produk yang harus dihasilkan ; 

    -  Data warga yg dikunjungi 

    -  Catatan Keluhan-keluhan warga 

    -  Membuat himbauan kamtibmas 

 -  Membuat laporan hasil kunjungan 

 -   Buku registrasi kunjungan dg bukti tanda     

 tangan warga 

 - Data Pulpatmas 

  



3. Penyuluhan: 
 a. Yang harus dilakukan; 

 - Menguasai materi penyuluhan 

 - Memahami latar belakang audience 
 penyuluhan 

 -  Menggunakan bahasa yg mudah dimengerti, 
 santun, tidak menyinggung perasaan 

 - Menggunakan pakaian yang rapi dan sopan 

 - Hadir tepat waktu 

 

  

  



b. Yang tidak boleh dilakukan 
 - Memaksakan kehendak dan mengintimidasi 

 - Materi penyuluhan berisikan pornografi, dan  

  menyinggung isu  SARA 

 - Tidak boleh merokok sambil melaksanakan penyuluhan 

 - Tidak boleh meminta imbalan 

  

c. Produk-produk yang harus dihasilkan 
 - Laporan hasil penyuluhan 

 - Absensi masyarakat yang hadir 

 - Dokumentasi 

  



4. Pelayanan masyarakat / Menerima Laporan 
 a. Yang harus dilakukan; 

 - Melaksanakan 3 S 

 - Responsif 

 - Berempati terhadap masalah / kesulitan pelapor 

 - Mencatat secara detail masalah yang dilaporkan 

 -  

 b. Yang tidak boleh dilakukan; 

 - meminta imbalan 

 - bersikap arogan dan kasar,  

 - diskriminatif 

   

 c. Produk-produk yang harus dihasilkan; 

 - Laporan Polisi 

 - Tanda bukti penerimaan laporan 

 



5. TPTKP: 
 a. Yang harus dilakukan; 

 - Menjaga/mengamankan (status Quo) TKP 

 - Menolong korban 

 - Mengamankan tersangka (bila ada di TKP) 

 - Melaporkan ke kesatuan induk 

 - Responsif/kecepatan mendatangi TKP 

 - Menunjukkan keseriusan  

 - Berempati terhadap korban / keluarga korban 

 - Mencatat hal-hal yg penting di TKP 

 - Mengatur lalu lintas pada TKP Laka Lantas 

  

 b. Yang tidak boleh dilakukan; 

 - Mengambil barang yang bukan haknya yg berada di TKP 

 - Merusak TKP 

 - Tidak  boleh makan dan minum serta merokok di TKP 

 - Tertawa- tawa atau bercanda di TKP 

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Membuat laporan kejadian 

  



6.  Pendataan 
 a. Yang harus dilakukan; 

 - Melakukan pendataan secara benar dan akurat 

 - Menyimpan data secara baik dan benar (File &  Recording) 

 - Bersikap sopan dalam meminta data warga 

 - Updating data dan Membuat back up data 

  

 b. Yang tidak boleh dilakukan; 

 - Manipulasi data 

 - Menyebar luaskan data tanpa ijin/menjaga kerahasiaan 

 - Memaksa warga untuk memberikan data kependudukan dan 
 upayakan untuk bersikap persuasif. 

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Data Masyarakat 

 - Maping (Pemetaan masyarakat) 



7.  Membangun Jaringan 

 a. Yang harus dilakukan; 

 - Ramah, komunikatif, informatif, simpatik, 
 proaktif,  aktif/rutin melaksanakan giat 
 dalam rangka  membangun jaringan 

 

 b. Yang tidak boleh dilakukan; 

 - Memaksa warga untuk mau menjadi jaringan polisi 

 - Arogan 

 - Tidak boleh melakukan membuat janji-janji palsu 

  

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Data jaringan 

 - Informasi 

 



7.  Konsultasi / pemecahan masalah 

 a. Yang harus dilakukan; 

 - Menjadi mediator dan menerima masukan dari kedua belah pihak 
 yang  bersengketa / berselisih 

 - Memahami permasalahan 

 - Mengupayakan musyawarah untuk mufakat 

 - Bersikap netral dan tidak diskriminatif 

 - Melanjutkan ke ranah hukum, bila permasalahan tidak dapat 
 diselesaikan dengan cara musyawarah. 

 - Memberikan saran2 penyelesaian yang konstruktif 

 

 b. Yang tidak boleh dilakukan; 

 - Memaksakan penyelesaian sengketa sesuai keinginan petugas 

 - Memihak dalam penyelesaian masalah 

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Laporan Kejadian dan Penyelesaian masalah yg dilakukan 

 - Laporan Informasi 

 - Dapat berupa perjanjian / kesepakatan antara dua pihak yang 
 bersengketa/  berselisih 

 



8.  Kampanye / Membuat Pesan Kamtibmas 

 a. Yang harus dilakukan; 

 - Memahami masalah-masalah keamanan yang sering menimpa 
 warga 

 - Menganalisa anatomi permasalahan keamanan  

 - Membuat pesan kamtibmas dengan bahasa yang singkat, mudah 
 dimengerti berkaitan dengan anatomi permasalahan keamanan yang 
 terjadi 

 

 b. Yang tidak boleh dilakukan; 

 - Memuat gambar-gambar yang menyinggung perasaan warga 

 - Menggunakan bahasa yang kasar dan berkaitan dengan isu SARA 

 - Meminta bantuan secara materi kepada warga utk membuat pesan 
 kamtibmas 

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Pesan Kamtibmas 

 - Laporan Pembuartan pesan Kamtibmas 

  

 



9. Membangun Forum Kemitraan: 
 a. Yang harus dilakukan; 

 - Melakukan silaturahmi kpd Tomas, Toga,  Tokoh 
 Pemuda   

 - Menjadi motivator, inspirator, aspirator 

 - Aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat 

 - Membangun kepercayaan masyarakat 

 

 b. yang tidak boleh dilakukan; 

 - Memaksa masyarakat menjadi anggota  FKPM 

 - Membebani masyarakat dalm melaksanakan giat FKPM 

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Terbentuknya FKPM  



10. Kegiatan Sosial Bersama Warga 
 a. Yang harus dilakukan; 

 - Menjadi motivator, inspirator dalam kegiatan sosial 
 khususnya yg terkait dengan kamtibmas, seperti 
 latihan pemadaman kebakaran, penanganan 
 wabah penyakit. 

 - Aktif dalam berbagai kegiatan sosial di masyarakat 

  

 b. yang tidak boleh dilakukan; 

 - Membebani masyarakat dalam melaksanakan giat 
 sosial 

 - Mengambil keuntungan pribadi dari giat sosial tsb 

 

 c. Produk-produk yg harus dihasilkan; 

 - Terdapat kegiatan sosial dan laporan giat tsb. 



SEKIAN 
Terima Kasih 


