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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 

1. Umum. 
 
a. Sebagai ujung tombak dalam menciptakan kamtibmas, Polri harus mampu 

beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam 

kehidupan masyarakat.  Implikasi kemajuan zaman yang membuat modus operasi 

kejahatan semakin  canggih, menuntut Polri untuk merubah dan menyesuaikan 

diri dengan perkembangan itu.  Untuk melakukan penyesuaian terhadap 

perkembangan atmosphere baru dalam masyarakat ini, Polri pun dituntut untuk 

mereformasi dirinya sendiri melalui berbagai pemberdayaan sumber daya yang 

ada dan  melalui perubahan pola pikir para petugas Polri (to change the mindset 

of police officer) secara berkesinambungan agar Polri dapat mengatasi tantangan 

masa depan seiring dengan arus globalisasi dan demokratisasi. 

b. Salah satu tantangan utama Polri ke depan adalah menciptakan polisi masa 

depan yang mampu secara terus menerus beradaptasi dengan perkembangan 

sosial, budaya, ekonomi dan politik masyarakat.  Polisi harus dapat menjadi mitra, 

memahami atau cocok dengan masyarakat, menjadi figur yang dipercaya sebagai 

pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum.  Disamping itu 

,Polri sebagai pribadi dapat menjadi panutan masyarakat dan mampu 

membangun simpati dan kemitraan dengan masyarakat.  Polri dalam hal ini harus 

membangun interaksi sosial yang erat dan mesra dengan masyarakat yaitu 

keberadaannya menjadi simbol persahabatan antar warga masyarakat dan polisi 

dengan mengedepankan dan memahami kebutuhan akan rasa aman warga 

masyarakat, yang lebih mengutamakan tindakan pencegahan kejahatan (crime 

prevention) 
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c. Kelahiran kepolisian modern dipandang sebagai proses pembebasan polisi dari 

cara-cara kerja yang unpolice “tidak layak polisi” antara lain : tidak profesional, 

sewenang-wenang, otoriter, model militeristik, penyalahgunaan wewenang (KKN), 

arogan dan sebagainya.  Tindakan-tindakan itu menjadikan polisi tidak dipercaya 

dan jauh dari masyarakat dan citranya dimata masyarakat menjadi buruk.  

Harapan masyarakat yang demokratis adalah adanya polisi sipil yang profesional 

yang lebih mengutamakan kemitraan (partnership) dan pemecahan masalah 

(problem solving) untuk menunjukkan jatidiri polisi sipil yang humanis dan mampu 

berkomunikasi dari hati ke hati dengan warga masyarakat yang senantiasa 

berupaya mengurangi rasa ketakutan warga masyarakat akan gangguan 

kamtibmas dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 

d. Untuk mewujudkan harapan masyarakat Polri telah melaksanakan Reformasi 

Birokrasi gelombang I mulai dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 yang 

lalu, dan dua tahun pertama dari reformasi birokrasi gelombang kedua pada tahun 

2010 dan 2011. Reformasi birokrasi merupakan transformasi di semua aspek 

dalam manajemen pemerintahan menuju good governance dan clean 

government. Tuntutan dan harapan masyarakat di era reformasi saat ini terhadap 

kinerja pemerintah mengharapkan adanya berbagai perbaikan dan perubahan 

sistem ketatanegaraan dan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, begitu 

juga tuntutan dan harapan masyarakat terhadap kinerja Polri.  Walaupun saat ini 

Grand Strategy Polri telah memasuki tahap ke II Partnership Building, namun 

terwujudnya kepercayaan masyarakat (Trust Building) memiliki nilai yang strategis 

bagi kelanjutan program Polri berikutnya yang tidak bisa ditinggalkan karena pada 

kenyataannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas kinerja Polri 

belum sepenuhnya terwujud.   

e. Community Policing adalah bentuk pemolisian untuk menciptakan dan menjaga 

keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yang dilakukan dengan tindakan : (1) 

Polisi bersama-sama dengan masyarakat untuk mencari jalan keluar atau  

masyarakat. (2) Polisi senantiasa berupaya untuk mengurangi rasa ketakutan 

masyarakat akan gangguan kriminalitas, (3) Polisi lebih mengutamakan 

pencegahan kriminalitas (crime prevention), (4) Polisi senantiasa memperbaiki 

dan menjaga hubungan antara polisi dan warga komunitas sesuai dengan peran 

dan fungsinya masing-masing.  Hubungan polisi dengan warga komunitas 

dibangun melalui komunikasi dimana polisi bisa menggunakan dengan kata hati 

dan pikirannya untuk memahami berbagai  masalah sosial yang terjadi maupun 
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dalam membahas masalah yang bersifat lokal dan adat istiadat masyarakat suku 

bangsa setempat. 

f. Dalam rangka membahas berbagai tantangan polisi di masa yang akan datang 

dan me-review kegiatan yang telah dilaksanakan oleh anggota  Ikatan Sakura 

Indonesia (ISI) yang sampai pada saat ini berjumlah 514 orang, dalam 

merealisasikan hasil studi banding (Benchmarking di kepolisian Jepang melalui 

program-program kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan bagiannya masing-

masing) JICA mengadakan kegiatan rutin tahunan berupa Annual Meeting. 

 

1. Dasar. 

a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

b. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/363/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 tentang 

penunjukan peserta kegiatan Annual Meeting Ikatan Sakura Indonesia (ISI) ke VI 

di Denpasar Bali; 

c. Surat Perintah As SDM Kapolri Nomor: Sprin/367/III/2013 tanggal 4 Maret 2013 

tentang penunjukan untuk mengikuti kegiatan Annual Meeting Ikatan Sakura 

Indonesia (ISI) ke VI di Denpasar Bali. 

 

2. Maksud dan Tujuan. 

a.    Maksud. 

Maksud penyusunan laporan Annual Meeting ISI ke VI untuk memberikan 

gambaran kegiatan Annual Meeting ISI yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil 

yang diberikan Alumni ISI kepada organisasi Polri sebagai wujud implementasi 

Polmas hasil studi banding pada kepolisisan Jepang. 

b.   Tujuan. 

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Annual Meeting ISI ke VI adalah 

untuk dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan Polri dalam 

rangka menentukan langkah kebijakan lebih lanjut. 

 

3. Tema. 

“Menuju Polri Yang Profesional Dan Modern Dengan Menjunjung Tinggi Nilai-Nilai 

Kearifan Lokal”.   
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4. Waktu dan Tempat. 

a. Hari :  Kamis s.d Jum’at. 

b. Tanggal :  7 s.d.8 Maret 2013. 

c. Jam :   07.00 WIB s.d. selesai. 

d.   Tempat :  Hotel Inna Kuta, Jl. Pantai Kuta No. 1 Denpasar Bali. 

 

5. Peserta. 

Peserta Annual Meeting Ikatan Sakura Indonesia (ISI) ke VI sebanyak 135 

(seratus tiga puluh tujuh orang) orang, dengan perincian sebagai berikut : 

a. Pejabat Utama Mabes Polri : 

1) Kabaharkam Polri 

2) Asrena kapolri. 

3) As SDM Kapolri/yang mewakili. 

b. Pejabat Utama Polda Bali : 

1) Kapolda Bali. 

2) Wakapolda Bali, Para Dir, Karo, dan Kabid Polda (7 orang) 

c. Gubernur Bali/yang mewakili (1 orang) 

d. Alumni Ikatan Sakura Indonesia (125 orang) 
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BAB II 
 

PELAKSANAAN 
 
 

6. Hari Pertama : Kamis, 7 Maret 2013. 

a. Tempat :  Hotel Inna Kuta, Jl. Pantai Kuta No. 1 Denpasar bali. 

b. Pukul :  08.00 WIB – Selesai. 

c. Acara :   

1) Laporan Singkat Ketua Panitia Kombes Pol. Drs. Agus Irianto, SH, MH. M.Si 

2) Sambutan Kabaharkam Polri Komjen Pol Oegroseno selaku Keynote 

Speaker sekaligus membuka acara Annual Meeting Ikatan Sakura Indonesia 

(ISI) ke VI.  

a) Memelihara keamanan itu ibarat memelihara pohon. Harus kenali apa 

hama atau penyakitnya.  Polri punya hama laka lantas, konflik sosial, 

teroris dll. Untuk ketahui semua itu dari dini dan Babinkamtibmas yang 

bisa melaksanakan itu. 

b) Asrena apakah bisa diberikan insentif bagi babinkamtibmas. 

Babinkamtibmas merupakan ujung tombak yang langsung bersentuhan 

dengan masyarakat untuk memecahkan permasalahan yang ada, dan 

dalam pelaksanaannya bisa dibantu Shabara. Apabila eskalasi 

meningkat dibantu oleh Brimob. 

c) Pada tahun 2013 dan 2014 adalah tahun politik, untuk itu yang 

dikedepankan adalah pencegahan, disinilah letak pentingnya 

penerapan Polmas di lapangan. Telah banyak kasus yang diselesaikan 

dengan jalan damai, sebagai contoh kasus unjuk rasa di Medan dan 

makasar,  ada unras solidaritas dilakukan pemanggilan para unsur 

unras dengan mengedepankan kearifan lokal. Sehingga pada saat 

unras disampaikan tidak dengan kekerasan tetapi dilakukan dengan 

cara berbalas pantun. 

d) Polisi kedepan tidak ada yang jaga bank, yang jaga toko mas dan lain-

lain cukup dilaksanakan oleh Satpam yang merupakan hasil 

Polmasnya Bimmas. Karena yang terjadi saat ini, seperti terjadi rebutan 

antara Satpam dengan polisi, padahal Satpam adalah kepanjangan 

tangan dari polisi. 
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e) Sekarang sudah dioptimalkan 110, secara terpusat.  Sms sebagai kode 

booking laporan polisi.   

f) Menyambut baik dan bangga dengan adanya Annual Meeting ini,  

sebagai bentuk pertanggungjawaban moral anggota ISI dan diharapkan 

dari Annual meeting ini menghasilkan terobosan kreatif yang langsung 

bisa diimplementasikan di lapangan sehingga mampu menurunkan dan 

menyelesaikan permasalahan di lapangan sehingga terwujud stabilitas 

kamtibmas. Dan diharapkan acara seperti tetap dilaksanakan secara 

berkesinambungan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. 

3) Paparan Komjen Pol Jpg  Mr. Nakao Katsuhito 

a) Dalam melaksanakan program Polmas di Jepang (Community 

Policing), mempunyai program unggulan yaitu sistem koban dan 

chuzaizo. Koban adalah satuan kegiatan community police yang paling 

dasar adalah pos polisi (Koban), pos polisi tipe residensi (Chusaizho) 

dan mobil patroli yang dilengkapi radio. Di Jepang terdapat sekitar 

14.000 Koban dan Chuzaisho. Kebanyakan Koban di tempatkan di 

area perkotaan. Chuzaisho biasanya terletak di area pedesaan seperti 

daerah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Pada umumnya, seorang 

petugas community police di tugaskan ke kawasan tersebut dan tinggal 

bersama dengan keluarganya. 

b) Mobil Patroli. Mobil patroli yang di lengkapi radio di gunaka oleh setiap 

PPH, police station, koban dan chuzaisho. Petugas polisi 

menggunakan untuk patroli rutin dan respon cepat. Radio mobil ini 

selalu berhubungan dengan radio  di police station dan Communication 

Command Center PPH. Bila ada kejadian darurat dilaporkan, 

kecepatan penanggulangan merupakan faktor utama untuk mengatasi 

segera kejadian tersebut. Bila keadaan yang mendesak, maka CCC 

akan menyebarkan perintah darurat meluas melewati batas prefektur 

dan bekerjasama dengan PPH yang bersebelahan. 

c) Communications Command Center. Guna memproses dengan cepat 

pangilan telepon “110” dan juga telepon darurat mengenai kecurigaan 

perbuatan kriminal, kejahatan dan kecelakaan, polisi telah 

menyediakan Communications Command Center (CCC) pada setiap 

PPH. Pusat ini bekerja 24 jam dan memainkan peranan inti  dalam 

operasi polisi tahap awal. Bila CCC menerima telepon “110”, maka 
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mereka akan menginstruksikan mobil patroli dan petugas di koban 

serta chuzaisho untuk segera pergi mendatangi TKP guna menolong 

korban atau menangkap tersangka. Bila terjadi kecelakaan serius, CCC 

menyebarkan perintah darurat pada semua pasukan. Tanpa melihat 

jadwal kerja mereka, petugas polisi di mobilisasikan untuk mengadakan 

penyelidikan, menanyakan dan mengawasi saksi/tersangka. 

d) Panggilan Darurat 110. Jumlah pemakai panggilan telepon 110 ini 

bertambah tiap tahun. Pada tahun 2006, kepolisian menerima sekitar 

9,1 juta telepon dari seluruh pelosok Jepang, angka ini 1,4 kali lipat di 

bangding dekade yang lalu. Ini berarti setiap hari CCC menerima 

panggilan telepon setiap 3,4 detik. 

e) Kegiatan di Koban 

(1) Berjaga di koban. Berjaga di Koban dan Chuzaisho di lakukan 

dengan berdiri mengawasi di depan koban/chuzaisho atau duduk 

mengawasi dari dalam.  

(2) Patroli. Di luar koban dan chuzaisho, petugas polisi berpatroli di 

wilayah hukum mereka dengan berjalan kaki, memakai sepeda 

atau mobil.  

(3) Kunjungan Rutin ke Rumah dan Tempat Kerja (Junkai Renraku). 

Petugas community police yang ditugaskan di koban dan 

chuzaisho secara berkala melakukan kunjungan rutin kerumah-

rumah  masyarakat dan kantor-kantor yang ada di wilayah 

mereka. Selama kunjungan ini, mereka memberikan anjuran 

pencegahan timbulnya kejahatan dan kecelakaan, mendengarkan 

pendapat penduduk dan menerima saran untuk perbaikan 

pelayanan polisi. Mereka juga menanyakan susunan keluarga dan 

cara menghubungi keluarga tersebut dalam keadaan darurat 

(4) Penerbitan Pamflet Informasi. Banyak koban yang menerbitkan 

buletin sendiri untuk dibagikan ke masyarakat setempat. 

Kebanyakan buletin itu diberi nama/tempat yang terkenal di 

wilayah tersebut. Buletin berisi laporan tentang kejahatan dan 

kecelakaan yang terjadi di kawasan, memberi saran cara 

mencegah kejahatan dan kecelakaan, artikel kegiatan anak2 yang 

baik, pendapat dari penduduk kawasan dan berita umum. “Buletin 
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Koban” ini memainkan peranan penting untuk meningkatkan 

hubungan persahabatan antara polisi dan penduduk. 

(5) Kegiatan Bersama Dengan Masyarakat. Untuk mencegah 

kenakalan remaja dan membantu pertumbuhan anak muda, 

petugas community police melakukan kegiatan sukarelawan pada 

hari lepas dinasnya untuk mengajari anak laki-laki dan perempuan 

berbagai olahraga, seperti judo dan kendo, serta kegiatan 

kebudayaan, seperti melukis, kaligrafi dan upacara minum teh. 

Mereka juga ikut serta dalam pertemuan penduduk guna 

menciptakan hubungan erat dengan penduduk setempat. 

(6) Layanan Konseling untuk Penduduk. Community police melayani 

konseling untuk masalah remaja, konsumen yang menjadi korban 

kejahatan, pengguna narkoba, gangguan kejahatan terorganisir 

pada kegiatan masyarakat dan kecelakaan lalu lintas.  

(7) Forum Komunikasi Koban (Chuzaisho). Anggota forum 

mengajukan pendapat, membuat pertanyaan, belajar dan diskusi 

tentang isu-isu masyarakat bersama `dengan petugas polisi untuk 

menunjang aktifitas keamanan penduduk. 

4) Paparan Kombes Pol, Drs. Umar effendi Dir Intel polda kalsel. 

 Situasi terkini di Kalsel, sering terjadi konflik antara orang Jawa dan 

Kalimantan.  Kebijakan kapolda harus dialirkan kepada otoritas instansi yang 

berkepentingan,  sehingga cara cara yang dipakai tidak terjadi sumbatan 

yaitu dengan pola Sistem Sinergi Polisional inerdepartemen. Kasus yang 

paling sering terjadi saat ini adalah;  kasus tanah dan kasus industrial. 

Kasus-kasus tersebut diupayakan diselesaikan dengan mengedepankan 

Polmas, dan untuk mendukung hal tersebut saat ini sedang terbangun 

rumah Babinkamtibmas di Polda Kalsel. 

5) Laporan Kapolres Buton AKBP Drs. Moch. Fahrurozzi, Dipl., QM, “Patroli 

Karya Bhakti”. 

a) Sit kamtibmas Polres Buton cukup kondusif, sehingga perlu 

diberdayakan giat-giat yang bersifat preemtif maupun preventif guna 

menjaga stabilitas Kamtibmas serta untuk lebih mendekatkan diri 

kepada masyarakat, antara lain; giat bimbingan penyuluhan dan giat 

patrol. Namun pada umumnya giat-giat tersebut kurang  efektif karena 
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tidak sesuai dengan kerawanan yang ada sehingga perlu dibuat 

terobosan melalui giat patroli karya bakti; 

b) Patroli karya bakti ini di lakukan dengan menggunakan metode patroli 

dari satu tempat ke tempat lainya & dipadu dengan giat kerja bakti, baik 

berupa pembangunan fasilitas ibadah/umum, bersih-bersih kampung, 

bedah rumah tidak layak huni maupun giat sosial lainya dalam rangka 

membantu masyarakat yang membutuhkan termasuk korban bencana. 

c) Personil yang dilibatkan dalam giat patroli karya bakti ini seluruh pers 

polres buton, khususnya pers sabhara , sat binmas dan dibantu oleh 

masyarakat sekitar. 

d) Sasaran giat patroli karya bakti antara lain bedah rumah tidak layak 

huni, pembuatan sarana olah raga, pembersihan semak-semak yang 

menutupi/menghalangi pandangan, pembersihan lingkungan atau 

fasilitas ibadah/umum, rehabilitasi pasca bencana (kebakaran atau 

bencana alam) , serta kegiatan non  fisik berupa bimbingan dan 

penyuluhan; 

e) Kegiatan patroli dilaksanakan melalui giat kunjungan ke daerah yang 

dianggap rawan kriminalitas/pangan/bencana menggunakan kendaraan 

R4 sambil melakukan giat pengumpulan informasi / bahan keterangan 

dan penyampaian pesan-pesan kamtibmas dgn menerapkan pola sikap 

senyum, salam dan sapa; 

f) Anggaran. Zakat mal (zakat harta) anggota Polres Buton dan Polsek 

maupun partisipan, sumbangan dari masyarakat yang bersifat tidak 

mengikat, dan dipa Polres Buton untuk mata anggaran pemberdayaan 

potensi keamanan (sarana kontak satuan Binmas). 

g)  Wasdal. Kapolres bertugas melakukan giat wasdal yang bersifat 

strategis & administratif, Kasat Binmas bertugas melakukan wasdal 

secara taktis dibidang pelaksanaan karya bakti sebagai pendukung 

program Polmas sesuai batas kewenangannya, Kasat Sabhara 

bertugas melakukan wasdal secara taktis di bidang patroli sesuai batas 

kewenanganya, Kapolsek bertugas melakukan wasdal dibidang 

penentuan lokasi patroli karya bakti & keberlangsungan 

pemanfaatannya.  
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6) Laporan Kompol Sri Wahyuni “Implementasi Polmas di Polresta Bekasi 

Kota”. 

a) Upaya-upaya yang dilakukan dalam peningkatan kegiatan Polmas 

adalah memberikan pelatihan berupa pengisian format laporan 

kegiatan, pelatihan problem solving, pelatihan sebagai pengemban 

fungsi intelijen dan sosialisasi SOP; 

b) Berpartisipasi pada evemt yang diselenggarakan oleh Pemkot Bekasi 

guna mensosialisasikan Polmas ke masyarakat dan hal ihwal yang 

berkaitan dengan tugas-tugas Polri; 

c) Bekerja sama dengan stasion radio dalam acara dialog interaktif 

dengan warga masyarakat di kota Bekasi; 

d) Mengadakan supervisi terhadap hasil kunjungan dengan cara 

menanyakan kepada masyarakat yang dikunjungi melalui telepon; 

e) Mengadakan pelatihan/simulasi cara kunjungan kepada warga 

masyarakat untuk petugas Polmas anggota BKPM/Polsub sektor dan 

bhabinkamtibmas. 

f) Setiap bulan februari mengadakan bulan peningkatan Polmas dengan 

sasaran yang berbeda. 

g) Setiap tahun mengadakan local seminar workshop tentang 

implementasi Polmas 

h) Mengadakan lomba cipta kamtibmas kondusif melalui Siskamling dan 

mengadakan kegiatan “kongkow bareng polisi”. 

i)  Memberikan reward kepada petugas Polmas yang berhasil.  

7) Laporan Kasat Lantas Polresta Surabaya AKBP Sabilul Alif, SIK “Jatim 

Dalam Genggaman”. 

a) Merupakan aplikasi berbasis web yang berisikan data base untuk 

mendukung oprasionalisasi program penggelaran satu desa satu polisi 

sebagai Bhabinkamtibmas; 

b) Rencana tindak lanjut : setelah pengisian data base lengkap langkah 

selanjutnya kasat wil untuk melakukan wasdal terkait up dating data 

artinya data harus dinamis, data bermanfaat untuk dioperasiaonalkan 

dan mendapat sentuhan (data base tdk statis). Misalnya : - ada data 

kerawanan di lokasi tertentu,maka kerawanan tersebut harus ditindak 

lanjuti melalui rengiat untuk  langkah-langkah antisipasi. Data 

lawan dalam beberapa kurun waktu dengan sentuhan 
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Bhabinkamtibmas dapat berubah menjadi kawan. Data kawan, sahabat 

karib, jaringan bisa dimanfaatkan mendukung pelaksanaan  tugas Polri; 

c) Rekomendasi : tunjuk operator khusus mulai tk polres sd tk polsek yg 

melakukan up dating data base aplikasi “polda jatim hanya dlm satu 

genggaman” dengan sprin Kapolres. Tunjuk Kabagops untuk 

melakukan wasdal dalam pelaksanaan pengisian data yg dilakukan 

operator,lakukan anev terkait updating data secara konsisten dan 

berkelanjutan. Pengisian data harus valid, up to date dan akuntabel, 

agar dapat digunakan untuk memberikan arah dalam pelaksanaan 

tugas operasional kepolisian. 

8) Laporan Kasat Pam Obvit Poltabes Denpasar Polda Bali Kompol Fahmi 

“Kearifan Lokal Polda Bali /Pariwisata”. 

a) Memberikan gambaran jelas tentang tpg dan perangkatnya untuk 

dipahami oleh peserta meeting ISIi (Ikatan Sakura Indonesia). Sebuah 

pembuktian bahwa compare study di Jepang membuahkan hasil 

pemikiran dan tindakan positif walaupun berbeda konsep namun sama 

dalam tujuan yaitu community policing. 

b) Sistem Operasional TPG (Tourist Police Gallery ); 

(1) Membuat buku :  “berwisata ke pos polisi”,  sebuah buku yang 

menjelaskan secara rinci apa itu tpg dan manfaat apa yg 

diperoleh dari TPG itu oleh masyarakat, buku di bagikan saat ‘tpg 

open house’ pada para wisatawan domestik dan manca negara 

juga bagi masyarakat luas, buku berwisata ke pos polisi juga di 

jual umum di Gramedia dan gunung agung sebagai sosialisasi 

menyeluruh); 

(2) Undang masyarakat berkunjung ke pos TPG 

(3) MoU yang sudah terlaksana merupakan kiat tepat guna 

memaksimalkan ops  TPG (Tourist Police Gallery ).  

(4) Persiapan konter “ driving license reservation”: MoU dengan 

Lantas banyak memperoleh kemudahan : 

   - pam obvit resta mendapatkan surat tilang 

   - pam obvit resta dapat mengkoordinir SIM di TPG dan    

mendapat kemudahan mengurus SIM asing di Polresta. 
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(5) Saran : Izin kepada pimpinan sekiranya TPG (Tourist Police 

Gallery) dapat  dijadikan prototype  bagi munculnya  TPG-TPG 

lain di wilayah hukum Polri terutama  di tourism destination. 

9) Laporan Kasat Binmas Polresta Bekasi Kompol Basuki Raharjo “Sistem 

Supervisi dan Pengendalian Tugas”. 

a) Petugas Polmas mengemban tugas yang penting melalui kegiatan 

kunjungan, bertindak cepat dan tulus. Giat Polmas dilaksanakan di 

lapangan sehingga sulit dimonitor maka perlu dilakukan wasdal dengan 

system supervisi/pengendalian tugas; 

b) Tujuannya adalah untuk perbaikan tugas Polmas, untuk mengetahui 

kondisi pelaksanaan tugas di lapangan, untuk memberikan penilaian 

kepada anggota dan kinerja anggota; 

c) Sistem pelaporan hasil supervisi (penilaian dan perbaikan kinerja): 

(1) Dibuat oleh Pa penanggung jawab dengan menggunakan blanko 

yang telah tersedia; 

(2) Hasil penilaian diketahui kapolsek dan selanjutnya dikirim ke 

Polres/Binmas; 

(3)   Kasat Binmas mengkompulir dan mengecek laporan hasil 

perbaikan kinerja anggota dari Polsek-polsek; 

(4) Bila ada contoh keberhasilan dilakukan pengecekan langsung ke 

lapangan oleh Kasat Binmas/expert JICA; 

d) Manfaat supervisi/pengendalian tugas. 

(1) Pembinaan yang tepat; 

(2) Menghargai keberhasilan kerja; 

(3) Peningkatan kemampuan dan semangat kerja untuk meraih 

kepercayaan masyarakat. 

10) Laporan Kasat Pam Obvit Polres Gianyar AKP I Wayan Latre, SH 

“Sinergitas Polmas dengan pengamanan Swakarsa (pecalang) dalam 

rangka Harkamtibmas di wilayah hukum”.  

a) Wilayah hukum kabupaten gianyar merupakan salah satu daerah 

tujuan kunjungan vvip / vip / wisata di provinsi bali dikarenakan 

banyaknya tempat bersejarah seperti istana kepresidenan tampaksiring 

dan banyaknya obyek wisata yang memukau di mata internasional. 

Untuk itu polres gianyar sangat perlu untuk menyusun protap pam 

wal,route dan lokasi yang dijadikan obyek kunjungan vvip dan vip 
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sehingga bumi seni gianyar tetap menjadi primadona baik nasional 

maupun internasional. 

b) Bentuk-bentuk kegiatan Polmas: 

(1) Intensifitas kegiatan pembinaan masyarakat 

(2) Intensifitas patroli dan tatap muka  petugas polri dengan warga    

(3) Intensifitas kontak person antara petugas dengan warga secara 

langsung / tatap muka, atau melalui sarana komunikasi. 

(4) Pemanfaatan sarana media pers cetak maupun elektronik. 

(5) Penyelenggaranan forum komunikasi polri dan masyarakat. 

(6) Pemanfaatan tempat,  balai pertemuan untuk forum komunikasi 

masyarakat. 

(7) Pemanfaatan forum pertemuan yang dilaksanakan warga 

masyarakat secara rutin, periodik atau insidentil.   

(8) Pendekatan dan komunikasi intensif dengan tokoh-tokoh formal 

dan informal (adat, agama,pemuda,tokoh perempuan/ ibu 

pengusaha,profesi, dsb) dalam rangka mengeliminasi akar 

permasalahan dan pemecahan masalah keamanan/ ketertiban.  

(9) Pemberdayaan pranata sosial untuk mengendalikan  sosial, 

eliminasi akar masalah dan pemecahan  masalah sosial, 

penerapan konsep alternative dispute resolution (pola 

 penyelesaian masalah sosial melalui jalur  alternatif berupa upaya 

menetralisir masalah selain melalui proses hukum atau non 

litigasi) misalnya melalui upaya perdamaian. 

(10) Pendidikan / pelatihan ketrampilan penanggulangan gangguan 

kamtibmas. 

(11) Koordinasi dan kerjasama dengan kelompok formal ataupun 

informal dalam rangka pemecahan masalah kamtibmas. 

c) Hal-hal yang perlu diperhatikan: 

(1) Mengunjungi  dan bersilaturahmi dengan komunitas yang 

dijadikan obyek pembinaan.  

(2) Menghadiri kegiatan yang dilakukan yang dilakukan  komunitas, 

untuk diteruskan kepada pimipinan. 

(3) Menampung aspirasi, informasi dan keluhan komunitas, untuk 

diteruskan kepada pimpinan. 
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(4) Komunikasi timbal balik yng instensif, melakukan diskusi tentang 

permasalahan kamtibmas dan masalah sosial lainnya. 

(5) Menfasilitasi pemecahan masalah yang tumbul dalam kunitas. 

d) Kesimpulan. Bahwa segala bentuk kegiatan polmas yang bersekala 

kecil selalu dikoordinasikan dengan tokoh masyarakat dalam hal ini 

pam swakarsa  sehingga setiap permasalahan dapat secara dini 

diselesaikan dengan baik. Seorang petugas polmas harus memiliki 

kemauan yang kuat bangga terhadap tugas-tugas yang dibebankan 

sehingga tugas dapat berjalan dengan baik dan dekat dengan 

masyarakat. 

e) Saran. Agar dalam kesempatan ini dapat diberikan masukan oleh para 

peserta sehingga dapat dilakukan penyempurnaan dalam pelaksanaan 

kegiatan Polmas ini. 

11) Tanya Jawab. 

a) Andry Wibowo 

(1) Apakah dianggarkan melalui Dipa, kegiatan terobosan kreatif 

yang 

(2) Bekasi di Pondok gedhe belum ada sentuhan polisi 

(3) Dari mana anggaran untuk perbaikan 

b) Priyo Waseso : Polmas bukan obat segala penyakit kamtibmas,  

kamtibmas adalah tanggung jawab bersama.  Saran 

c) Rumondor. Sejak 2002 dibekasi ada BKPM,  apakah bisa di 

implementasi di tempat yg lain/ bagaimana strukturalnya 

d) Tiktik Rustika 

(1) Setiap Lemdik sudah ada kurikulum, tapi tidak ada implementasi 

(2) Ada 5 polda yg sudah menjadi pilot projet, baharkam diharapkan 

mentrigger perkembangannya di polda yg lain melalui Dirbinmas. 

12) Jawaban 

a) Kabaharkam:  

Untuk mewujudkan zero teroris, zero konflik komunal, dan zero 

anarkhis akan dibicarakan masalah jumlah Bhabinkamtibmas. Ada 

usulan 1 desa 5 Bhabinkamtibmas, jika di Indonesia ada 80.000 desa 

maka seluruh anggota Polri turun ke desa untuk menjadi 

bhabinkamtibmas, sehingga kemungkinan yang bisa diwujudkan 
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adalah 1 desa 1 babinkamtibmas, sehingga hanya butuh 80.000 

anggota bhabinkamtibmas. Dan yang sedang dipikirkan adalah 

tunjangan untuk Bhabinkamtibmas.  

Menambah struktur bukan jawaban untuk menyelesaikan masalah 

kamtibmas tetapi memaksimalkan petugas di lapangan yang menjadi 

ujung tombak dengan kegiatan terobosan kreatif akan menyelesaikan 

masalah. 

b) Asrena Kapolri 

(1) Tanggapan SPN ditempatkan di koban, struktur kita mabes kecil, 

Polda cukup, Polres besar, Polsek kuat. Sanggupkah kita siapkan 

anggota polisi di SPN anggota-anggota yang memiliki kompetensi 

tersebut. 

(2) Pagu indikatif sudah disusun, dengan alokasi lebih banyak pada 

Lemdikpol,  tapi apakah anggaran negara cukup untuk biayai 

kebutuhan Polri 

c) Ibu Yundini.  

(1) Wapres meminta LIPI untuk meneliti tentang kepolisian: 

selesaikan masalah internal,  untuk mengatasi masalah 

masyarakat perlu perbaiki sistem untuk memperbaiki organisasi 

Polri dengan mengoptimalkan pelaksanaan Polmas. 

(2) Jepang sangat serius mendukung reformasi birokrasi Polri.  

d) Wakapolda Bali 

(1) Belum ada kesadaran atau kesediaan anggota menjadi petugas 

Babinkamtibmas 

(2) Perlu adanya motivasi dan kebanggaan untuk menjadi anggota 

Polmas. 

7. Hari Kedua : Jumat, 8 Maret 2013. 

a.  07.00-08.00 Sarapan pagi (Grand Inna hotel Bali) 

b. 08:00-10.30 Menuju BKPM Ubud Polres Gianyar + Foto Bersama  

c. 10:30-12:00 Menuju Polsek Kuta Utara Polres Badung + Foto Bersama 

d. 12:00-14:00 ISHOMA 

e. 14:00-15:00 Menuju Tanah Lot Polres Tabanan 

f. 15:00-17:00 Tanah Lot Polres Tabanan + Foto Bersama 

g. 17:00-19:00 ISHOMA + Kembali ke Hotel 
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BAB III 

 
PENUTUP 

 
Demikianlah Laporan Hasil Pelaksanaan Annual Meeting Ikatan Sakura Indonesia (ISI) 

ke VI di Denpasar Bali ini dibuat dan dilaporkan kepada Pimpinan sebagai 
pertanggungjawaban dan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah kebijakan lebih 
lanjut. 
 
 
 

Jakarta,         Maret  2013 
 


