
MEKANISME PELAYANAN  

 

1. Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan Daerah 

Persyaratan Pelayanan 

1. Pengaduan / laporan kejadian 

2. Pengamanatan / laporan dari intel 

3. Tertangkap tangan melakukan Pelanggaran Peraturan Perundang-undangan Daerah 

Mekanisme pelayanan 

1. Penindakan non yustisial yaitu tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP 

 

a) Penindakan terhadap pelanggar peraturan daerah, terlebih dahulu menandatangani 

surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan 

ketentuan dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan;  

b) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan 

diberikan  

i. Surat teguran pertama, dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

ii. Surat teguran kedua dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

iii. Surat teguran ketiga, dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari 

c) Apabila tidak melaksanakan dan/atau mengingkari surat teguran tersebut, maka akan 

ditindaklanjuti oleh  Penyidik pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan proses lebih 

lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Penindakan yustisial yaitu penindakan yang dilakukan oleh PPNS  

a. Pemberitahuan dimulainya proses penyidikan  

b. Pemanggilan 

c. Penangkapan  

d. Penahanan  

e. Penggeledahan 

f. Penyitaan 

g. Pemeriksaan  

h. Bantuan Hukum 

i. Penyelesaian Berkas Perkara  

j. Pelimpahan Perkara 

k. Penghentian Penyidikan  

l. Administrasi Penyidikan dan Pelimpahan Penyidikan 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 30 Hari 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

2. Patroli  

Persyaratan Pelayanan 

1. Laporan Intelijen 

2. Pemetaan wilayah/lokasi 

3. Surat perintah tugas 

4. Briefing  

5. Anggota yang akan melaksanakan patroli 

 

 



Mekanisme pelayanan 

1. Ruang Lingkup Ketentuan dalam pelaksanaan 

A. Pengetahuan tentang tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja 

B. Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan yang ada 

peraturan daerahnya 

C. Pengetahuan dan penguasaan suatu wilayah atau daerah, misalnya : 

 Letak dan wilayah 

 Gedung-gedung pemerintahan dan instansi-instansi vital 

 Jalan-jalan lorong dan gang-gang 

 Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting 

 Keadaan ketertiban 

2. Pengetahuan tentang sumber - sumber penyebab gangguan 

trantibmas 

- Segala bentuk dan yang terkait dengari penyakit 

masyarakat 

- Lokasi-lokasinya yang dijadikan tempat pelacuran 

( WTS / Lokalisasi) 

- Tempat-tempat hiburan (café, diskotik, dsb)  

- Tempat usaha yang memiliki dampak negative terhadap lingkungan 

3.  Pelaksanaan 

 

A. Petunjuk dalam patroli 

1) Sebelum petugas melakukan patroli, wajib memeriksa semua kelengkapan 

sesuai ketentuan yang diberikan pimpinan 

2) Untuk patroli jalan kaki : 

 Dilakukan minimal 1 (satu) orang 

 Usahakan mengetahui, mengenali daerah patroli 

 Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera 

 Walaupun setiap patroli dituntuk untıık berani mengambil prakarsa 

sendiri dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi tindakannya harus 

didasarkan kepada norma- norma dan peraturan yang berlaku 

3) Patroli dengan kendaraan bermotor 

 Ketentuan dan petunjuk  untuk  patroli  berjalan kaki berlaku pula 

bagi patroli kendaraan bermotor Patroli kendaraan bermotor

 dilakukan dengan sepeda motor dan mobil 

 Persiapan sebelum berangkat patroli, wajib memeriksa  kelengkaparı  

kendaraan  sebagai berikut : bensin, ban roda, perkakas kendaraan, kunci-

kunci, rem, air, acu d11 

4) Ketentuan patroli dengan kendaraan bermotor  

 Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan  

 Taati peraturan lalu lintas 

 Jalan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya 

 Jangan membunyikan klakson dan serine jika tidak sangat perlu sekali 

 Jangan menggunakan sorotan lampu yang berlebihan pada 

malam hari 

5) Jika ditemukan suatu kejadian atau penyimpangan terhadap peraturan 

daerah 

 Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa penyuluhan, 

teguran dan peringatan 

 Catat dan laporkan kepada pimpinan 



B. Bentuk dan Cara Berpatroli 

1) Bentuk-bentuk patroli : 

- Patroli pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan pengamatan suatu 

daerah tertentu dalam jangka waktu 24 jam 

- Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat represif 

2) Cara Patroli 

Sesuai dengan situasi dan kondisi daerah, sasaran yang ada serta tugas dan 

tujuan, mala cara-cara yang dapat digunakan untuk melaksanakan tugas 

patrol adalah : 

- Patroli jalan kaki  

- Patroli roda 2 

- Patroli kendaraan roda 4 

C. Administrasi 

1) Surat perintah patroli. Setiap akan melaksanakan patroli wajib membawa surat 

perintah tugas yang resmi  

Daftar petugas patroli. 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 1 Hari / 1 Kali Kegiatan 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

3. Pengamanan Aset Daerah, Lokasi kunjungan/Tempat kerja Pejabat Pemda dan 

tamu VIP, Upacara dan Acara Penting, Tempat Keramaian serta fungsi lainnya 

Persyaratan Pelayanan 

Nota dinas pengamanan 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Ruang Lingkup 

Pengamanan tempat tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan Polisi 

pamong Praja antara lain : 

a. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati 

b. Sekitar ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 

c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah 

d. Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu tamu VIP dan VVIP 

e. Gedung dan asset penting 

f. Upacara dan acara penting 

2. Pelaksanaan 

a. Rumah Dinas Bupati dan Wakil Bupati 

1) Persiapan 

- Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

- Melakukan kerjasama dengan dinas  atau instansi lain terkait 

2) Pelaksanaan 

- Menyusun jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas dirumah dinas 

- Membuat berita acara serah terima tugas dengan petugas jaga pengganti yang 

ditanda tangani oleh yang meliinpahkan dan yang menerima pelimpahan tugas 

- Mencatat dan mengeriali identitas setiap tamu yang berkunjung 

- Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang pada saat pejabat/ 

tamu keluar masuk rumah dinas 

- Mencatat kejadian-kejadian penting selama melakukan tugas jaga 



- Melakukan  pengawasan  dan   pengecekun terhadap petugas pelayanan seperti : 

petugas telepon, PDAM, listrik d11 

- Melakukan pengawasan dan pengecekan secara instensif disekitar rumah dinas 

- Menjaga dan menertibkan para pedagang serta para pencari sumbangan 

3) Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (Format C) 

- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera 

b. Sekitar ruang kerja Bupati dan Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 

1) Persiapan 

- Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

- Melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi lain terkait 

2) Pelaksanaan 

- Menyusun jadwal dan petugas yang akan melakukan tugas disekitar ruang kerja 

Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah 

- Melakukan pemeriksaan dilingkungan ruang kerja pejabat sebelum yang 

bersangkutan tiba 

- Melakukan koordlnasi dengan tata usaha dan ajudan pejabat yang bersangkutan 

- Melakukan pencatatan jadwal kegiatan pejabat pada hart  yang  bersangkutan  

dan  kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu niinggu kedepan 

- Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas pelayanan seperti : 

petugas telepon, AC, PDAM, listrik dll 

- Menjaga dan menertibkan para pedagang serta para pencari sumbangan 

3) Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (Format C) 

- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera 

 

c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah (Bupati, Wakil Bupati dan 

Pimpinan DPRD) 

1) Persiapan 

- Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

- Melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi lain terkait 

2) Pelaksanaan 

- Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek dan benda benda yang 

terdapat disekitar lokasi yang akan dikunjungi 

- Melakukan pengamatan dan menganalisa situasi dan kondisi disekitar lokasi 

kunjungan kerja pejabat 

- Mengawasi dan mencermati kejadian kejadian penting dilokasi kunjungan 

- Melaporkan kepada aparat keamanan/ polisi terdekat, bila menemukan barang 

yang dicurigai dan diperkirakan membahayakan, segera lokalisir dan memberi 

tanda tempat yang dicurigai tersebut 

- Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kerja pejabat 

- Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara dan penanggung jawab 

acara 

- Melakukan koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya 

- Saling memberi informasi dalam melakukan tugas penjagaan lapangan 

3) Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (Format C) 

- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera 

 

d. Tempat kedatangan dan tempat tujuan tamu-tamu VIP dan VVIP 

1) Persiapan 



- Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

- Melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi lain terkait 

2) Pelaksanaan 

- Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek dan benda benda yang 

terdapat disekitar lokasi yang akan dikunjungi 

- Melakukan pengamatan dan menganalisa situasi dan kondisi disekitar lokasi 

kunjungan kerja pejabat 

- Mengawasi dan mencermati kejadian kejadian penting dilokasi kunjungan 

- Melaporkan kepada aparat keamanan/ polisi terdekat, bila menemukan barang 

yang dicurigai dan diperkirakan membahayakan, segera lokalisir dan memberi 

tanda tempat yang dicurigai tersebut 

- Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kerja pejabat 

- Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara dan penanggung jawab 

acara 

- Melakukan koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya 

- Saling memberi informasi dalam melakukan tugas penjagaan lapangan 

3) Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (Format C) 

- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera 

 

e. Gedung dan asset penting 

1) Persiapan 

- Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

- Melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi lain terkait 

2) Pelaksanaan 

- Menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis gedung/ asset beserta 

lokasinya 

- Menyusun dan menyiapkan petugas jaga 

- Melakukan koordinasi dengan pihak pengelola gedung / asset 

- Melakukan  pendataan  / bukti  kepemilikan gedung asset, gambar lokasi / 

denah bahan pengecekan di lapangan 

- Melakukan koordinasi secara teratur dengan Dinas/instansi terkait 

- Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas perlengkapan yang 

digunakan untuk memonitor gedung/asset 

3) Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (Format C) 

- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan segera 

f. Pengamanan tempat keramaian 

A. Persiapan 

- Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

- Melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi lain terkait 

B. Pelaksanaan 

- Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek dan benda-benda yang 

terdapat disekitar lokasi yang akan dikunjungi 

- Melakukan pengamatan dan menganalisa situasi dan kondisi disekitar lokasi 

kunjungan kerja pejabat 

- Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian penting dilokasi kunjungan 

- Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila menemukan barang 

yang dicurigai dan diperkirakan membahayakan, segera lokalisir dan memberi 

tanda tempat yang dicurigai tersebut 

- Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kerja pejabat 



- Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara dan penanggung jawab 

acara 

- Melakukan koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya 

- Saling memberi informasi dalam melakukan tugas penjagaan dilapangan 

C. Laporan hasil kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (format C) 

Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan 

segera 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 1 X 24 Jam 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

 

4. Melaksanakan Pengawalan bagi Pejabat daerah (Bupati, Wakil Bupati 

dan Pimpinan DPRD) dan Tamu penting (VIP, VVIP) 

Persyaratan Pelayanan 

1. Disposisi atasan langsung 

2. Surat perintah tugas 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Ruang Lingkup 

a. Memakai pakaian dinas lapangan (PDL) 

b. Melakukan kerjasama dengan dinas atau instansi lain terkait 

2. Pelaksanaan 

a. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap obyek dan benda benda 

yang terdapat disekitar lokasi yang akan dikunjungi 

b. Melakukan pengamatan dan menganalisa situasi dan kondisi disekitar 

lokasi kunjungan kerja pejabat 

c. Mengawasi dan mencermati kejadian kejadian penting dilokasi kunjungan 

d. Melaporkan kepada aparat keamanan/ polisi terdekat, bila menemukan 

barang yang dicurigai dan diperkirakan membahayakan, segera lokalisir 

dan memberi tanda tempat yang dicurigai tersebut 

e. Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi kerja pejabat 

f. Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara dan penanggung 

jawab acara 

g. Melakukan koordinasi dengan unsur pengamanan lainnya 

h. Saling memberi informasi dalam melakukan tugas penjagaan lapangan 

3. Laporan Hasil Kegiatan 

a. Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (Format C) 

b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan 

segera 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 1 Hari 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

 

 

 



5. Membantu Pengamanan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 

Persyaratan Pelayanan 

1. Laporan pengaduan masyarakat 

2. Disposisi atasan langsung Surat perintah tugas 

 

     Mekanisme pelayanan 

A. Pengamanan Unjuk Rasa 

1. Ruang Lingkup 

Unjuk rasa dalam keadaan damai : 

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, rapat umum ataupun mimbar bebas. 

Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak 

kepolisian. Biasanya ada koordinasi dengan pihak kepolisian kepada Satuan 

Polisi Pamong Praja 

2. Pelaksanaan 

a. Persiapan : 

- Memakai pakai dinas lapangan lengkap (PDL) 

- Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan : perlengkapan perorangan 

seperti helm, pentungan, borgol, tameng, kendaran khusus yang dilengkapi 

sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megapon dan alat komunikasi 

- Menyiapkan surat perintah tugas berikut daftar petugas 

- Komandan operasi memberikan arahan singkat perihal : lokasi, rute yang 

ditempu, situasi yang mungkin dihadapi dan tindakan yang dibenarkan 

untuk dilakukan  

b. Pelaksanaan : 

- Koordinasi 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/memberi tahukan kepada 

Bupati dan melaksanakan koordinasi dengan Polres atau aparat lainnya 

tentang : 

 Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa 

 Rute yang dilalui 

 Kegiatan yang akan dilakukan pengunjuk rasa 

 Waktu yang disediakan 

 Lokasi unjuk rasa 

- Isolasi 

 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja bersama pihak kepolisian, memisahkan 

pengunjuk rasa dengan massa penonton 

 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tidak dibenarkan melakukan tindakan 

paksa atau cara kekerasan 

 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam ikatan operasi 

 Komando operasi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja ditunjuk oleh Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja dan komando operasi harus berkoordinasi 

dengan aparat kepolisian 

- Negosiasi dan Penanganan 

 Anggota operasi Satuan Polisi Pamong Praja bekerja sama dengan pihak 

kepolisian untuk melakukan pengamanan 

 Tidak dibenarka melakukan upaya paksa 

 Bersikap simpatik dan tetap berwibawa 

c. Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (format A) 



- Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan 

segera 

 

B. Penanganan Kerusuhan Massa 

1. Ruang Lingkup 

Kerusuhan Massa 

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah : 

a. Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat mengganggu 

ketertiban umum serta melakukan kekerasan yang membahayakan 

keselamatan jiwa, harta dan benda antara lain : 

- Merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah 

- Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan terganggunya 

arus lalu lintas 

- Melakukan kekerasan terhadap masyarakat lainnya 

b. Massa perusuh menunjukkan sikap tindakan yang melawan perintah aparat 

pengamanan antara lain : 

- Melawan garis batas petugas 

- Melakukan tindakan kekerasan terhadap aparat pengamanan 

 

2. Penanganan Kerusuhan Massa 

a. Persiapan  

- Memakai pakai dinas lapangan lengkap (PDL) 

- Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan : perlengkapan perorangan 

seperti helm, pentungan, borgol, tameng, kendaran khusus yang dilengkapi 

sirine, lampu perhatian (lampu sorot), megapon dan alat komunikasi 

- Menyiapkan surat perintah tugas berikut daftar petugas 

- Komandan operasi memberikan arahan singkat perihal : lokasi, rute yang 

ditempu, situasi yang mungkin dihadapi dan tindakan yang dibenarkan 

untuk dilakukan 

b. Pelaksanaan  

- Komandan operasi melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian tentang 

langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan  

- Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai tenaga 

pendukung, hanya melakukan tindakan sesuai koordinasi pihak kepolisian 

- Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali pimpinan lapangan 

c. Laporan Hasil Kegiatan 

- Membuat laporan tertulis sesuai dengan format yang tersedia (format A) 

Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang memerlukan tindakan 

segera 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 08:00 sampai 18:00 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

6. Membantu Pengamanan dan Penertiban Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan 

Pemilihan Wali Nagari 

Persyaratan Pelayanan 

1.  Adanya hasil Rapat Koordinasi 

2. Adanya jadwal Dari Panwaslu 

3. Surat Perintah dari Kepala SKPD 

 



Mekanisme pelayanan 

1. Adanya Iventarisasi Pelanggaran dari Panwaslu 

2.   Melakukan Penjadwalan Pengamanan dan Penertiban  

3.   Pembuatan Surat Perintah Tugas 

4. Mendatangi Lokasi Pengamanan dan Penertiban 

5. Berkoordinasi dengan Panwaslu Tingkat Kabupaten / Kecamatan dan Nagari 

6. Apabila ada Indikasi Pelanggaran akan ditertibkan 

7. Melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada atasan 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : Disesuaikan dengan Jadwal Panitia Pelaksana 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

 

7. Penertiban Gelandangan, Pengemis dan Orang Gila 

Persyaratan Pelayanan 

1.   Data gelandangan, pengemis dan orang gila 

2. Adanya laporan dari masyarakat 

3.  Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan 

2. Koordinasi dengan Dinas terkait 

3. Evaluasi dan Monitoring 

4. Menyerahkan kepada keluarganya 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 3 (Tiga) Hari 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

8. Melakukan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Satgas Linmas Kecamatan 

dan Satlinmas Nagari 
 

Persyaratan Pelayanan 

1. Pemutakhiran data Satlinmas Nagari dan Satgas 

2. Pemutakhiran data Kondisi Pos Kamling 

3. Membuat Jadwal Pembinaan dan Penyuluhan  

4. Melakukan Koordinasi 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Pendataan Satlinmas Nagari dan Satgas 

2. Pendataan kondisi Pos Kamling 

3. Melaksanakan  Pembinaan dan Penyuluhan 

4. Mengadakan Rapat Koordinasi 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 15 (Lima Belas) Hari 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 



 

9. Melaksanakan Simulasi Potensi Masyarakat dan Pengamanan Swakersa 

Persyaratan Pelayanan 

1. Pemetaan Daerah Rawan Konflik Ketentraman dan Ketertiban Masyarkat  

2. Pemetaan Daerah yang memiliki Potensi Kerawanan Linmas   

3. Adanya pengaduan langsung atau melalui Kotak Saran dan Aplikasi SIPEDAS 

dan Masyarakat atau keluarga masyarakat 

Laporan intelijen 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Melakukan pemetaan terhadap Daerah yang tinggi tingkat kerawanan konflik 

trantib masyarakat dan potensi kerawanan Linmas 

2. Mengatur penjadwalan pelaksanaan simulasi 

3. Melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI 

4. Melakukan koordinasi dengan tokoh dan  pemuka masyarakat 

5. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Nagari / Jorong 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 1 (Satu) Hari / Lokasi 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

10. Penanganan Bencana Kebakaran 

 

Persyaratan Pelayanan 

1. Personil operasional diwajibkan menggunakan kelengkapan pribadi sebelum 

turun ke lokasi operasi yang antara lain: Helm, Jaket Anti Api, Baju Anti Panas, 

Sepatu Boot, Masker, Sarung Tangan, Senter Kepala, Radio Komunikasi, sesuai 

dengan standar baku penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan 

bencana lainnya. 

2. Menganalisa secara mendalam segala kebutuhan peralatan dilapangan guna 

penanggulangan dan penyelamatan korban, sebelum turun kelapangan. 

3. Prioritas utama tindakan lapangan adalah penyelamatan terhadap korban 

musibah kebakaran dan bencana lainnya. 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Analisis informasi terhadap musibah kebakaran dan bencana lainnya dengan 

menggunakan skala prioritas. 

2. Melakukan koordinasi dan izin operasi dari unsur pimpinan atau Perwira (Staf 

Pegawai Negeri Sipil, Kepala Seksi, Kepala Bidang, atau Kepala Satuan) sebelum 

melakukan tindakan operasional kelokasi kebakaran. 

3. Kekuatan penuh untuk penanggulangan musibah kebakaran dan bencana 

lainnya di dalam wilayah kerja. 

 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : Sesuai Kondisi Lapangan 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 



11. Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya 

Kebakaran 

Persyaratan Pelayanan 

1. Adanya permohonan dari pihak yang membutuhkan  

2. Adanya anggaran untuk sosialisasi  

3. Adanya team untuk sosialisasi 

 

Mekanisme pelayanan 

1. Mengajukan surat permohonan penyuluhan pencegahan bahaya kebakaran 

2. Koordinasi dengan pemohon untuk jadwal penyuluhan  

3. Menerima dan memasukkan surat permohonan tersebut  

4. Melayani penyuluhan dan sosialisasi tersebut 

 

Jangka Waktu Penyelesaian  : 3 (Tiga) Hari 

 

Biaya     : Rp, 0,- (Gratis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


