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Anal isis Pemolisian Masyarakat 

Di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Jambi 

ASRIL 

asril.usmanwdw@gmail.com 

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka 

Abstrak 

Sebagai pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat yang berada di tingkat 
Kelurahan!Desa adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat (Bhabinkatibmas) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari merupakan 
institusi pelaksana kebijakan pemolisian masyarakat sesuai dengan Peraturan 
Kapolri No. 03 tahun 2015 ten tang Pemolisian Masyarakat. Sebagaimana tujuan 
dari penelitian emnganalisis kebijakan Pemolisian Masyarakat yang berada di 
wilayah hokum Po)resta Jambi. AnaHsis kebijakan Pemolisian Masyarakat di 
wilayah hokum Polresta Jambi difokuskan pada fuktor-faktor penghambat dan 
pendorong keberhasilan penerapan Kebijakan Pemolisian Masyarakat khususnya 
di wilayah hukum Polresta Jambi. Hasil penelitian memberikan masukan dalam 
rangka perkembangan Kebijakan Pemolisian Masyarak.at lebih optrimal di 
wilayah hukum Polresta Jambi. 

Penelitian menggunakan metode deskriftif kualitatif untuk menggali 
persepsi dan pandangan masyarakat terkait dengan peran Bhabinkatibmas. 
Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, wawancara kepada I 0 ( sepuluh 
) informan yang diambil secara acark mewakili Kecamatan, Kelurahan yang ada 
di Kota Jambi meliputi Lorah, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, Tokoh 
Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda!LSM. Penelitian mendapatkan temuan 
beebrapa hal, meliputi secara kelembagaan masih banyak kelurahan yang belum 
terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ), Pos Kamling yang 
telah dibangun tapi masih kosong tidak ada kegiatan, Kemitraan dengan 
masyarakat belum terjalin dengan baik, masih ada Bhabinkamtibmas yang belum 
memahami tugas-tugasnya di lapangan sehingga pelaksanaan tugas belum 
berjalan sebagaimana mestinya. 
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Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pelaksanaan Analisis Kebijakan 

Pemolisian Masyarakat di wilayah hukum Polresta Jambi yang dilaksanakan oleh 
Bhabinkamtibmas di Kelurahan berupa kegiatan Kemitraan dan Pemecahan 

Masalah dapat berjalan dengan kondisi yang belum optimal sehingga masih 
teijadi kriminalitas atau kejahatan yang dapat meresahkan masyarakat. 

Kata Kunci : Analisa, Pelaksanaan, Pemolisian, Masyarakat. Kemitraan, 
Pemecahan Masalah, Bhabinkamtibmas, Kriminalitas. 

Abstract 

Analisis of the Community Policing in Jambi Town/Regency 

Community policing aims at making the police services closed to people. This 

rote has oren served by Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat (Bhabinkamtibmas) according to Police Chief Regulation No. 03 of 

2015. As this policy has just been implemented, the research focuses to analyse 

the community policing policy to ensure social order and security. The study used 

descriptive-qualitative method to analyse the challenges and barriers of 

Bhabinkamtibmas to exercise its roles and functions. Study was conducted 

through a surve~ and interview to local actors such as village head, sub-district 

head, community leaders, religious leader and youth leader. The study found that 

in general there has not been institutionalized the community police partnership 

forum. The partnership between community and police (Bhabinkamtibmas) is still 

weak. However there are a number of findings that the Bhabinkamtibmas personal 

competence has not met the requirement. In conclusion, the community policing 

policy through Bhabinkamtibmas has still needed improvement in all aspects; the 

institutionalization, the partnerships and its competence. 
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DAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objek Penelitian 

Polresta Jambi merupakan salah satu institusi perpanjangan Polda Jambi 

yang melaksanakan tugas Perlindungan, Pengayaman dan Pelayanan 

Kepolisian di wilayah kota Jambi yang merupakan sebuah Kota di Propiusi 

Jambi yang wilayah kotanya berada di Kota Jambi, dibentuk berdasarkan 

ketetapan Gubenur Sumatera No. 103/1946 sebagai Daerah Otonom Kota 

Besar di Sumatera yang kemudian disokong pula dengan Undang Undang No. 

9/1956 dan dinyatakan sebagai Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan 

Surnatera Tengah, merupakan Kota yang memiliki Juas 205,38 Km2. Posisi 

Kota Jambi secara geografis berada pada 01' 30' 2,98" Lintang Selatan, I' 

40' 1,07" Lintang Selatan, 103' 40' 1,67" Lintang Timur dan 103' 40' 0,22" 

Lintang Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Kab. Muaro Jambi, 

sebelah Timur dengan Kab. Muaro Jambi, sebelah Selatan berbatasan dengan 

Kab. Muaro Jambi dan sebelah Barat dengan Kab. Muaro Jambi. Kondisi 

geografis yang cukup strategis di antara kota~kota lain di provinsi Jambi 

sek.itarnya membuat peran Kota ini cukup penting terlebih lat,Yi dengan 

duktmgan sumber perekonomian dan perdagangan. 

Luas Kota Jambi 205,38 Km2 dengan jlll111ah penduduk Kota Jambi 

pada tahtm 2010 berjwn1ah 523.572 jiwa (Data BPS basil sensus 2010). Dari 

jwnlah tenaga ketja Kota Jambi bekerja pada sektor perdagangan, sektor jasa 

dan PNS. Dengan kondisi ketenagaketjaan yang sebagian besar masyarakat di 

Kota Jambi ini sangat tergantung pada hasil perdagangan sehingga 

49 
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mensejahterakan masyarakat adalah melalui 

perdagangan. 

50 

maupun pusat untuk 

pengembangan sektor 

Masyarakat Kota Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri 

dari masyarakat asli Jambi, yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di 

Kota Jambi. Selain itu juga ada Suku Kerinci, Suku Minangkabau, Suku Jawa, 

Suku Batak, Suku Bugis, Suku Banjar, Suku Sunda, Suku Cina dan lain-lain. 

Sebagian besar masyarak:at Kota Jambi memeluk agama Islam dan 

sisanya merupakan pemeluk agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu dan 

Konghuchu. Jarak Kota antara Kabupaten I Kota dalam Propinsi Jambi dengan 

jarak Kota Jambi ke Kab. Bataoghari 60 Km, Kota Jambi ke Kab. Bungo 252 

Km, Kota Jambi ke Kab. Merangin 255 Km, Kota Jambi ke Kab. Kerinci 419 

Km, Kota Jarnbi ke Kota Sungai Penuh 419 Km, Kota Jambi ke Kab. Tanjab 

Barat 131 Km, Kota Jambi ke Kab. Saro1angun 179 Km, Kota Jambi ke Kab. 

Tanjab Timor 129 Km, Kota Jambi ke Kab. Tebo 206 Km dan Kota Jambi ke 

Kab.Muaro Jambi 27 Km. 

Dengan kondisi suhu udara berkisar antara 23 oc sampai dengan 31 °C 

dan luas wilayah 205,38 Km2 diantaranya merupakan kawasan perkotaan, 

perkantoran, perdangangan dan perumahan penduduk yang menjadikan 

kawasan ini merupakan salah satu pusat perekonomiandi Kota Jarnbi. 

Sementara sektor perekonomian yang dihasilkan oleb Kota Jambi yaitu 

Industri Kecil, Layanan bidang jasa dan insdutri pabrik pengolahan baban 

setengahjadi.Potensi kekayaan alam di Kota Jambi adalah minyak bumi. Kota 

Jarnbi terdiri dari 8Kecamatan terbagi dalam 62 Kelurahan yaitu Kec. Pasar, 
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Kec. Telanai Pura, Kec. Kota Barn, Kec. Jambi Selat:an, Kec. Jambi Timur, 

Kec. Jelutung, Kec. Danau Teluk, Kec. Pelayangan serta untuk Kota Jambi 

terdiri dari dari 9 Polsek Jajaran (Polsek Urban sebanyak 5 Polsek dan Polsek 

Rural sebanyak 4 Polsek serta Polsubsektor sebanyak 2). 

lsu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung 

akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Kota Jambi. Isu lokal 

ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Jambi, sehingga perlu 

dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang 

agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga 

keberlangsungan pembangunan di Kota Jambi. 

Perkembangan berbagai aspek kehidupan masyarnkat, selain 

disebabkan oleh berbagai kondisi yang ada di daerah, juga karena adanya 

pengaruh yang terjadi pada lingkungan global, nasional, Provinsi J ambi dan 

Kota Jambi. Diperlukan langkah-langkah konkrit oleh Polresta Jambi dan 

jajaran untuk secara cepat dan tepat dalam menyelesaikan perrnasalahan yang 

muncul, maka dituntut untuk mampu mendeteksi secara dini kerawanan yang 

timbul dan berswnber dan berbagai aspek kehidupan masyarakat adalah 

sebagai berikut : 

1. ldeologi 

Di wilayah Kota Jambi bagi Organisasi Politik dan Organisasi 

masyarakat Iainnya sudah sepenuhnya mendasari cara berpikir/ pandangan 

dan menghayati Pancasila sebagai satu-satunya Ideologi Bangsa. Gerakan 

refonnasi telah membawa perubahan yang cukup besar dalam kehidupan 

berpolitik masyarakat Kota Jambi hal ini terlihat dari meningkatnya 
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kegiatan penyampaian aspirasi, lUljuk rasa (demonstrasi) khususnya yang 

dilaksanakan oleh kalangan mahasiswa, karyawan I buruh, warga 

transmigrasi, suku anak dalam (suku kubu/orang rimba), masyarakat 

perkebunan, petani dan pedangang. 

2, Politik 

a. Pada tahtm 2018 akan berlangsung Pemilu Walikota dan Wakil 

Walikota Jambi di wilayah hukum Polresta Jambi yang dilaksanakan 

masyarakat Jambi akan dihiasi dengan persaingan antar partai politik, 

masing-masing kandidat caJon Kepala daerah, persaingan antar 

individu masing-masing pasangan calon dan persaingan simpatisan 

masing-masing calon. 

b. Pemilukada masih diliputi berbagai masalah antara lain: 

1) belum mulusnya proses penjaringan dan penyaringan para 

pasangan calon KDH I Wakil KDH di lingktmgan internal Partai 

Politik. 

2) administrasi sejumlah calon yang tidak memenuhi syarat, sepeni 

ijazah palsu. 

3) kurang transparannya proses dan mekanisme lelang pengadaan 

dan distribusi logistik kebutuhan Pilkada. 

4) kecurangan dalam pelaksanaan kampanye dengan cara mencuri 

start, ada tendensi money politics termasuk belum 

membudayanya sikap stap kalah di lingkungan pendukung 

pasangan eaton yang kalah. 
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5) keputusan MK yang membolehkan ca.lon independen pada 

Pilkada menimbulkan polemic yang terns bergulir khususnya 

menyaugkut peraturan pelaksanaan Pemilukada yang akan 

dilakukan, serta pengaruhnya terhadap rencana perubahan 

Undang-Undang Pemilu dan Partai Politik. 

6) penegakan hukum masih akan dihadapkan pada belum 

optimalnya kineija aparatur penegak hukum, selain itu 

dirnungkinkan masih tetjadi mafia peradilan dan diskriminasi 

dalam penerapan hukum. Faktor lainnya yang dapat menghambat 

penegakan hukum hingga saat ini masih belum sepenuhnya 

mendukung pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. 

7) adanya beberapa kader Parpol yang tersangkut kasus korupsi 

(Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golongan 

Karya dan lain-lain). 

3. Ekonomi 

a. sektor industri pabrik olahan bahan setengah dan pergudangan masih 

banyak menghadapi kendala antara lain terjadinya pencemaran 

lingkungan kurang mendapat dukungan dari masyarakat sehingga 

menimbulkan konflik antara masyarakat dengan pemilik usaha. 

b. sektor perdagangan masih banyak menghadapi kendala antara lain 

masalah lokasi yang masih k.urang memadai perlunya Pcmcrintah Kota 

Jambi menyediakan lokasi pasar tradisional sehingga para pedagang 

nyaman dalam aktifitas usahanya. 
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c. kebijakan pejabat yang berwenang dalam mengeluarkan ijin 

pembangunan Mall dan Supermarket serta Mini Market diimbangi 

dengansituast wilayah setempat 

d. UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan masih dirasakan belum 

menjamin keseimbangan kepentingan antara pengusaha dan tenaga 

kerja, sehingga kecendenmgan adanya permasalahan dari pihak pekerja 

dan pengusaha khususnya masalah penggajian/upah, pengangkatan 

katyawan tetap (penghapusan outsorsing) maupun hak-hak karyawanJ 

buruh lainnya. 

e. sengketa tanah antara pengusaha dengan masyarakat masih akan terns 

terjadi dikarenakan tidak adanya kepastian dari pemerintah pusat 

rnaupun daerah dalam penyelesaian sengketatanah tersebut secara 

tuntas. 

f. munculnya resistensi dari masyarakat terhadap berbagai kebijakan 

pemerintah karena dianggap merugikan masyarakat (kenaikan harga 

gas, TDL, BBM, dsb). 

g. melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing khususnya 

dolar AS berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di 

Indonesia maupun di Kota Jambi. 

4. Sosial Budaya 

a. kehidupan urnat beragama di Kota Jambi juga berperan sebagai perekat 

dalamkehidupan masyarakat di dalam melaksanakan ibadah sesuai 

dengan agamanya masing·masing, namun masih terdapat sebagian 

masyarakat masih bersifat forrnalistik dan belum sejalan dengan ajaran 
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keimanan dan spiritualitas yang diyakini dalarn kehidupan 

bennasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

b. Beberapa aliran kepercayaan yang dinilai sesat dan menyesatkan yaitu 

jamaah Ahmadiyah dan Gerakan Fajar Nusantara (GAF AT AR). 

c. pennasalahan pend irian tempat ibadah umat Nasrani seperti gereja yang 

mendapat penolakan dari warga setempat dan begitupun dengan 

pendirian tcmpat ibadah etnis Tionghoa seperti Klenteng dan Vihara 

akan terus dilakukan penolakan oleh warga masyarakat setempat. 

d. masalah pertanahan akan terus menjadi pennasalahan yang berkembang 

dimasyarakat, baik di daerah perkotaan maupun di desa-desa, 

pemukiman, pertanian I perkebunan maupundaerah industri. Khususnya 

pada kasus-kasus pertanaban merupakan masalah komplek yang timbul 

akibat naiknya nilai harga lanah dengan dokumen pertanahan serta 

kebijakan pemetintah pada sektor ekonomi dan fasilitas sosial. 

5. Agama 

Adanya aliran kepercayaan yang berbasis agama yang belum dapat 

diterima sepenuhnya oleh masyarakat seperti jamaah Ahmadiyah di Kota 

Jambi dan adanya faham Gafatar (gerakan fajar nusantara) dan paham 

radikalisme. 

6. Keamanan 

a. gangguan Kamtibmas di Kota Jambi secara umum relative aman baik 

berupa gangguan kriminalitas, Kamtibcar Lantas, namun dibeberapa 

Kecamatan tertentu masih tetjadi kasus-kasus gangguan Kamtibmas 
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yang meresahkan masyarakat seperti Curas, Curanmor, Curat. Anirat 

dan Narkoba. 

b. Kota Jambi merupakan daerah lintas darat Sumatera (penghubung 

antar provinsi) digunakan sebagai akses dan tempat untuk melakukan 

kejahatan khususnya Curas I Curat dan Narkoba oleh jaringan pelaku 

kejahatan antar wilayah. 

c. Kota Jambi memiliki pelabuhan laut dan daratan yang terbuka 

disepanjang Silllgai Batang Hari yang sangat dimungkinkan 

digunakan untuk jalur perdagangan orang (trafficking in person) dan 

barang drui dan menuju luar negeri. 

d. kasus Curanmor cenderung meningkat dengan adanya kemudahan 

proses pembelian melalui leasing dengan uang muka yang saugat 

ringan yang di back up asuransi, sehingga kurang kepedulian/tingkat 

kehati-hatian pemilik ranmor sangat kurang. 

e. Modus operandi dalam kasus Curanmor terindikasi dengan adanya 

proses pembelian melalui leasing dengan uang muka yang sangat 

ringan yang di back up asuransi. 

f. Trend situasi Kamtibmas dari tahun ke tahun cendenmg meningkat, hal 

terscbut disebabkan bertambahnya jumlah penduduk dalam Provinsi 

Jambi dan dampak dari pengaruh perkembangan lingkungan strategis, 

baik global maupun nasional. 

Situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum 

Polresta Jambi pada tahun 2018 diperkirakan akan diwamai dengan 

berbagai jenis dan bentuk gangguan Kamtibmas baik dalam dimensi 
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kejahatan I tindak pidana maupun gangguan keamanan non pidana, hal ini 

seiring dengan : 

a. Adanya beberapa aliran kepercayaan di Kota Jambi diantaranya 

Jamaah Ahmadiyah dan Gafatar serta adanya konflik pendirian 

tempat ibadah tanpa ijin yang dilentang oleh masyarakat, kondisi 

tcrsebut mengandung kerawanan terhadap eksistcnst Pancasila scrta 

mengundang reaksi masyarakat yang dapat mcnyebabkan timbulnya 

konflik horizontal; 

b. Meningkatnya kcbutuhan konsumsi listrik untuk industri maupun 

masyarakat yang tidak diirnbangi dengan penambahan produksi listrik 

sesuai kebutuhan mengakibatkan berkurangnya suplai hstrik kepada 

konswnen, sehingga tell'aksa dilakukan pemadaman secara bergiliran 

berdampak terhadap tetjadinya gangguan Kamtibmas antara lain 

kebakaran dan pencurian arus listrik; 

c. Kenaikan harga BBM dan Kurang tertibnya sistem distribusi BBM 

oleh Pertamina serta adanya spekulan perdagangan BBM berakibat 

terjadinya kelangkaan BBM yang ·aapat berimplikasi terhadap 

gangguan Kamtibmas; 

d. Sempitnya lapangan pekerjaan ditambah dengan beragamnya masalah 

tenaga ketja yang belum teratasi, cenderung masih akan dihadapi serta 

berpotensi menimbulkan gangguan, antara lain : 
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I) masalah PHK 

2) masalah UMR. UMP dan UMK 

3) masalah pesangon dan kesejahteraan pekerja serta upaya 

penghapusan out sourching dll. 

e. Dengan diberlakukannya surat keputusan bcrsama dua Menteri antara 

Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 tentang 

pendlrian tempat ibadah (penutupan tempat ibadah yang dinilai tidak 

memperoleh ijin) telah menimbulkan kontroversi di masyarakat 

Masyarakat yang menolak beralasan Surat Keputusan Bersama dinilai 

merugikan agama tertentu dan mcmbatasi kebebasan kegiatan 

beragama, mereka semakin sulit untuk mendirikan tempat ibadah. 

Sedangkan menurut kelompok yang menyetujui berpendapat bahwa 

keputusan bersarna sudah mewakili semua aspirasi dari berbagai 

kelompok agama, perhedaan penafsiran tersebut dapat mengakibatkan 

konflik antar penganut agama, yang merupakan potensi bagi 

timbulnya gangguan Kamtibmas. 

f Ifengelolaan pembangunan sektor pendidikan yang kurang terencana 

dengan baik dan kurangnya pengawasan, dapat menimbulkan berbagai 

kasus yang berkaitan dengan pendidikan antara lain : 

1) kasus ijazah palsu 

2) masalah ujian akhir nasional 

3) masalah gelar kesarjanaan dari lembaga pendidikan yang tidak 

memenuhi syarat (Akreditasi) 
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4) penyimpangan dalam penyaJuran maupun penggunaan dana 

subsidt Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 

5) penerbitan surat tanah I sertifikat ganda oleh Badan Pertanahan 

Nasional, atau Pernerintah Daerah setempat kepada beberapa 

pemilik baik perorangan maupun perusahaan, menimbulkan 

sengketa tanah yang berdampak terjadinya konflik horizontal 

dan vertikal. Pcnyelesaian sengketa tanah yang berlarut-tamt 

oleh pemerintah berpotensi terhadap tetjadinya gangguan 

Kamtibmas berupa pendudukan laban oleh massa, pencurian 

basil kebWl milik perusahaan, pembakaran I pengrusakan asset 

milik pemsahaan hingga teijadinya penganiayaan atau 

pembunuhan. 

1. Kebijakan Pemolisian Masyarakat melalui Bhabinkamtibmas di 

Polresta Jambi. 

Polresta Jambi yang terdiri dari 62 ( enam puluh dua ) kelurahan 

dengan Bhabinkamtibmas sebanyak 62 ( enam puluh dua ) orang, berarti 

pada setiap kelurahan sudah ditempatkan seorang Bhablnkatibmas sesuai 

dengan kebijakan Promoter Kapolri Program 8 point 2 pemenuhan 

Bhabinkamtibmas tmtuk ditugaskan satu orang Bhabinkamtibmas pada 

satu kelurahan.di wilayah Polresta Jarnbi sesuai dengan apa yang 

menjadi kebijakan Kapolri Jenderal Polisi Prof Drs H. Tito Kamaviatl. 

Phd. Dapat dilihat data pada tabel 4.1 yang diperoleh dari Sat Binmas 

Polresta Jambi yaitu Data Personil Bhabinkamtibmas Polresta Jambi 
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lengkap dengan tempat tugas masing-masing dengan dikeluarkan surat 

keputusan Kapolresta Jarnbi sebagai dasar hukum pelaksanaan tugas 

para Bahinkamtibmas di kelurahan. Untuk memperlancar pelaksanaan 

togas Bhabinkamtibmas dilengkapi dengan kendaraan motor roda dua 

yang merupakan bantuan dari Walikota Jambi Dr. Syarif Fhasa 

sedangkan untuk menjalin komunikasi yang efektif maka 

Bhabinkamtibmas harus dilcngkapai sarana komunikasi berupa 

handphone android guna melaporkan seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan di kelurahan kepada pimpinan. 

Dalam penelitian ini telah dilakukan penyebaran angket berupa 

pengisian kuesioner oleh para lnfonnan yang diambil secara sampling 

sebanyak 10 (sepuluh) lnfonnan yang tersebar di seluruh Kecamatan dan 

Kelurahan yang ada di Kota Jambi. Selanjutnya untuk mendapatkan 

data yang valid maka penehti melaksanakan wawancara dengan para 

informan yang telah dipilih mewakili komponen masyarakat terdiri dari 

Lurah, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan 

Tokoh Agama.Dapat dikatahui pelaksanaan kebijakan pemolisian 

masyarakat di wilayah Polresta Jambi oleh Bhabinkamtibmas adalah 

sebagaiberik:ut : 

a. Pelayanan, Pengayoman dan Perlindungan Masyarakat di 

Kelurahan 

Hasil wawancara nama EDI JUNAID! Ketua Rukun 

Tetangga 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Barn Kota Jambi 

pada tanggal 28 Maret 2018 bahwa pelayanan, pengayoman dan 

43555.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



61 

perlindungan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas An. Aiptu 

Dikky A. Lubis tclah dilaksanakan dengan baik dimana apabila 

masyarakat membutuhkan dengan segera Bhabinkamtibmas dapat 

hadir dengan tepat waktu. Dengan memberikan nomor Handpone 

Bhabinkamtibmas kepada seluruh komponen masyarakat yang ada di 

kelurahan maka setiap saat dan waktu Bhabinkamtibmas dapat 

dihubungi oleh seluruh masyarakat kelurahan binaarmya terutama 

bagi masyarakat yang sangat membutuhkan pelayanan dari 

Bhabinkamtibmas. 

Kebijakan Pemolisian Masyarkat yang diterapkan oleh 

Bhabinkamtibmas Aiptu Dikky A Lubis yaitu dengan membcrikan 

cuma-cllllla bibit buah Naga untuk dibudidayakan oleh masyarakat 

dihalaman rumah masing-masing sehingga dapat menambah 

masukan ekonomi masyarakat kelurahan Paal Limo dan dapat 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, apabila 

masyarakat hidupnya sehari-hari sudah pada taraf sejahtera maka 

untuk melakukan tindakan kejahatan akan terhindar demikian juga 

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat berkaitan dengan 

kesadaran hukrun. Ini marupakan suatu aspek yang sangat penting 

yang dibutuhkan oleh aparat keamanan terutama seorang 

Bhabinkamtibmas dalam memelihara keamanan dan ketertiban di 

tingkat Kelurahan. 

Hasil wawancara terhadap M. HUSAIRI Ketua Rukun 

Tetangga 02 Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi 
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pada tanggal 29 Maret 2018 bahwa penerapan kebijakan Pemolisian 

Masyarakat yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas An. Brigadir 

Dedi Wijaya dalam rangka memberikan pelayanan, pengayoman dan 

perlindungan tarhadap masyarakat kelurahan dimana jika 

masyarakat membutuhkan bantuan dari Bhabinkamtibmas maka 

dengan segera Bhabinkamtibmas dapat hadir ditengah-tengah 

masyarakat terutama pada saat kegiatan-kegiatan keramaian, hajatan 

dan rapat-rapat yang dilaksanakan di RT maupun di kantor 

Kelurahan. 

Dengan kehadiran Bhabinkamtibmas ditengah-tengah 

masyarakat merupakan suatu hal yang sangat positif untuk lebih 

mendekatkan diri kepada masyarakat sehingga terjalin hubungan 

emosi yang sangat intim antara Bhabinkamtibmas dan masyarakat,ini 

merupak.an suatu modal untuk menciptakan kemitraan dengan 

masyarakat dalam menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Dapat kita lihat dampak kehadiran Bhabinkamtibmas 

adalah masyarakat merasa sangat temyomi dan terlindungi dalam 

melaksanakan aktifitas sehari~hari. 

b. Kemitraan Masyarakat 

Gagasan utamanya dalam kemitraan masyarakat adalah 

bal1wa pohsi tidak dapat sendirian melakukan tugas mengontrol 

kejahatan dan pelanggaran. Dengan adanya pemolisian masyarakat, 

polisi dan masyarakat diharapkan dapat sating bekerjasatna 

menghasilkan masyarakat yang aman dan sehat (Parks, 1981) 
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Mengacu pacta pendapat tersebut diatas maka sangat 

penting seorang Bhabinkamtibmas untuk membangun kemitraan 

guna mengimplementasikan kebijakan pemolisian masyarakat di 

wilayah Polresta Jambi dimana basil wawancara terhadap 

ZULKARNAIN,SE Lurah Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota 

Jambi pacta tanggal 26 Maret 2018 bahwa telah tercipta hubungan 

kemitaraan antara Bhabinkamtibmas Brigadir Danang Santoso 

dengan Lurah, Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, 

tokoh pemuda yang ada di wilayah kelurahan Solok Sipin, dimana 

wujud kemitraan yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas dengan 

melakukan kunjungan/door to door system kepada masyarakat baik 

di rumah, tempat keija., ataupun pada kantor Iorah. Pacta kegiatan 

ktmjungan tersebut Bhabinkamtibmas dan komponen masyarakat 

saling bertukar infonnasi, membicarakan berkaitan dengan 

permasalahan social, kriminalitas, perkembangan pembangunan yang 

dilaksanakan oleh Kelurahan serta perrnasalahan yang san gat penting 

dalam merencanakan program kedepan yang ak:an dilaksanakan oleh 

masyarak:at kelurahan. 

Hasil wawancara dengan HENDRY ASMY SAPUTRA 

Lorah Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi pada tanggal 26 

Maret 2018 bahwa telah tercipta kemitraan antara Bhabinkamtibmas 

Brigadir Veri Nando, SH dengan Lurah, Babinsa, Tokoh 

masyarak:at, Tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda terjalinnya 

kemitraan tersebut diwujudkan dengan seringnya Bhabinkamtibmas 
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berktmjung ke kantor kelurahan dengan waktu yang tidak menentu 

demikian juga kunjungan kepada komponcn masyarakat yang ada di 

kelurahan Jelutung sehingga hubungan secara emosi sudah tercipta 

antara Bahbinkamtibmas dengan komponen masyarakat sehingga 

sudah tertanam di masyarakat apa yang menjadi tanggtmg jawab 

Bhabinkamtibmas JUga merupakan tanggtmg jawab dati seluruh 

masyarakat Kelurahan Jelutung, hal tnt dibuktikan dengan 

terbentuknya group WathsApp ( W A ) kelurahan Jelutuug yang 

anggotanya Lurah dan perangkatnya, Bhabinkamtibmas, Babinsa dan 

seluruh RT/Forum RT Kelurahan Jelutung dimana pertukaran 

informasi-informasi dapat diketahui melalui berita-berita pada group 

W A tersebut. Dan penangganan pennasalahan yang timbul di 

masyarakat dapat lebih cepat untuk diatasi serta kordinasi yang 

dilakukan dapat lcbih mudah dilaksanakan, masalah apapun yang 

terjadi dapat diselesaikan dengan mudah dengan melibatkan seluruh 

komponen masyarakat yang ada di kelurahan. 

Kemitraan di masyarakat perlu diciptakan dan dipelihara 

dengan baik oleh Bhabinkamtibmas sebagai perwujudan pelaksanaan 

pemolisian masyarakat, ini memperlihatkan Bhabinkamtibmas di 

kelurahan tidak beketja sendirian melainkan berketja bersama-sama 

dengan komponen yang ada di masyarakat demikian juga masyarakat 

akan mempunyai rasa tanggung jawab terhadap pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban dilingkungannya, rasa kepedulian 
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masyarakat sangat penting dalam rangk:a sumbangsih dalarn 

pelaksanaan h1gas seorang Bhabinkamtib yang ada di Kelurahan. 

c. Pemecahan Masalah 

Menumt Community Policing Consortium (1994:13) 

pemecahan m~alah dalarn pemolisian masyarakat adalah sebuah 

proses yang dimulai dengan mengidentiflkasi pcnnasalahan 

komunitas yang utama kemudian mencari solusi dan masalah 

tersebut.Berdasarkan wawancara terhadap SAIFUL EFFENDI ketua 

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) RT 42 Kelurahan 

Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada tanggal 6 Maret 

2018 dim ana telah terbentuk Forwn Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat sejak tahun 2011 yang beranggotakan sebanyak 50 ( 

lima puluh ) anggota. Didalam struktur FKPM yang terdiri dari 

komponen-komponen masyarakat dan Bhabinkamtibmas Brigadir 

Vicky VJ Sonnin menjabat sebagai wakil ketua FKPM. Kegiatan 

yang dilaksanakan oleh FKPM Kelurahan Legok sangat membantu 

menyelesaikan pennasalahan masyarakat, sesuai data dari Ketua 

FKPM sebanyak 94 ( Sembilan puluh empat ) kasus yang telah 

diselesaikan oleh FKPM yang tediri pennasalahanlkasus ringan 

berupa perselisihan paham, pemukulan/pengeroyokan, percobaan 

pencurian, taka lantas yang diselesaikan dengan musyawarah antara 

kedua belah pil1ak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh FKPM 

serta dihadiri oleh Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, 

Lurah, Bhabinkamtibmas, Babinsa. Hal ini sangat efektif sekalli 
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dalam mengurangi tindak pidana/kejahatan yang terjadi di Kelurahan 

dengan harapan tindak kriminalitas yang tetjadi dapat dikurangi. 

Hasil wawancara terhadap AHMAD SIBAWAIHI tokoh 

pernuda Sei Asam Kelurahan Pasar Jambi Kecamatan Pasar Jambi 

Kota Jambi pada tanggal 24 Maret 2018 bahwa di Kelurahan Pasar 

Jambi belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 

apabila terjadi pennasa1ahan di masyarakat cenderung masyarakat 

untuk melaporkan perrnasalahan ke kantor polisi terdekat dalam hal 

ini Polsek Pasar Jambi atau ke Polresta Jambi. 

Kebijakan Pemolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkarntibmas Aiptu Ruslan Hadi, dalam menyelesaikan 

masalah masyarakat sangat kurang sekali di laksanakan di 

Kelurahan Pasar jambi dikarenakan belum terbentuknya Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat disamping karekteriktik 

masyarakat kelurahan Pasar Jambi adalah warga pendatang yang 

memiliki aktifitas daganglkantor yang terletak di kelurahan Pasar 

Jambi sehinggga bentuk kegiatan musyawarah dalam memecahkan 

pennasalahan yang timbul dimasyarakat tidak dapat terlaksana dan 

cendenmg penyelesaian pennasalahan melalui proses hukum. lni 

dapat terlihat angka kriminalitas yang terjadi di Kelurahan Pasar 

semakin lama semakin meningkat dan cenderung lebih tinggi. 

Untuk menekan angka krinrinalitas yang terjadi di wilayah 

Kelurahan Pasar jambi maka dibutuhkan keaktifan seluruh 

pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat untuk lebih menggalakan 
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kegiatan patroli, sambaing, kunjungan dengan sasaran rumah, 

perkantoran, tempat usaba, tempat dagang pada masyarakat yang 

berada di kelurahan pasar Jambi. 

Pemecahan pemasalahan suatu kegiatan yang sangat efektif 

yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam mengemban fungsi 

Pemolisian Masyarakat karena sekecil apaplm permasalahan yang 

timbul dimasyarakat harus dengan segera untuk dicarikan solusi 

penyelesaiannya jika tidak mendapat perhatian yang serius maka 

pennasalahan tersebut akan menjadi bumerang bagi aparat keamanan 

karena akan menjadi born waktu dan akan meledak menjadi masalah 

yang besar dan meluas yang akan membahayakan masyarakat 

disekitarnya serta membuat aparat keamanan repot untuk 

menyelesaik:annya. 

Partisipasi Masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum dan 

pelaksanaan pengamanan swakarsa di masyarakat merupakan suatu 

hal yang mutlak yang hams ditumbuhkan di dalam masyarakat 

karena ini mempakan salah satu kegjatan pemolisian masyarakat 

yang sangat mendukung dalam memelihara keamanan, ketertiban di 

masyarakat, apalagi saat ini perbandingan antara polisi dengan 

masyarakat masih sangat jauh untuk mencapai ratio 1 : 400 dimana 

saat ini ratio polisi dan masyarakat sa at ini I : 7 50 berdasarkan 

keterangan Asisten Kapolri bagian Surnber Daya Manusia Irjen 

Polisi AriefSulistyanto .( Kompas.com online) 
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Berdasarkan basil wawancara terhadap M. SAFWAN. HS 

Tokoh pemuda RT 03 Kelurahan Olak Kemang Kecamatan Danau 

Teluk pada tanggal 27 Maret 2018 bahwa kegiatan 

Bhabinkamtibmas Bripka ALMUZANI, telah melaksanakan giat 

menurnbuhkan kesadaran hokum kepada masyarakat Kelurahan Olak 

Kernang dengan melakukan kegiatan pembinaan dan penyuluhan 

dengan mateti meningkatk.au kesadaran masyarakat dari ancaman 

pelaku kejahatan, Tentang Bahaya ancarnan Narkoba terutama di 

kalangan gererasi muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat

tempat keramaian, tentang Kenakalan Remaja, Kesadaran dan 

kepatuhan terhadap peraturan Ialu lintas, pelaksanaan bimbingan dan 

penyuluhan tersebut dilaksanakan pada saat adanya kegiatan rapat di 

kantorkelurahan, di RT-RT, pada saat ada keramaian, hajatan, pesta 

perkawinan, kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan hari

hari besar agama yang dilaksanakan di Masjid·masjid atau musolah 

yang ada di kelurahan maupun pada saat kegiatan yang tidak resmi 

seperti saat nongkrong di warung, Pos Kamling, pemU<la·pemuda 

yang berkumpul di pinggir jalan, dimana dengan tidak bosan 

Bhabinkamtibmas menyampaikan penyuluhannya kepada 

masyarakat. 

Demikian juga pelaksanaan pengamanan swakarsa, 

merupakan kegiatan yang sangat penting dalam pelaksanaan 

kebijakan pemolisian masyarakat yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas. Salah satu wujud pengamanan swakarsa yang 
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murni dari masyarakat adalah kegiatan Sistem Keamanan 

Lingkungan ( Siskamling ). sebagaimana dapat kita lihat keberadaan 

Pos Kamling yang ada di RT-RT, Kelurahan, keaktifan Pos Kamling 

yang ada di masyarakat sangat membantu dalam menekan angka 

kriminalitas yang terjadi di masyarakat dari basil wawancara diatas 

dimana pada kelurahan Olak Kemang keberadaan Pos Kamling yang 

ada di masyarakat kurang dapat difungsikan dimana masih banyak 

Pos kamling yang setiap maJamnya tidak melakukan kegiatannya 

atau pos karnling masih kosong. 

Hasil wawancara terhadap responden A SYAFII 

GULTOM Ketua Lembaga Adat Kelurahan Wijayapura Kecamatan 

Jambi Selatan Kota Jambi pada tanggal 7 Maret 2018 bahwa 

partisipasi masyarakat da1am membantu menciptakan keamanan dan 

ketertiban di wilayah Kelurahan Wijayapura sudah dapat dilihat 

pelaksanarumya berupa dalam hal membantu pelaksanakan tugas 

Bhabink.amtibmas Bripka HARTONG. Seperti yang pernah 

dilakukan oleh Ketua Lembaga Adat bersama-sama dengan T okoh 

Masyarakat di Kelurahan Wijayapura dalam menyelesaikan kasus 

perselingkuhan warga di RT 07 Kelurahan Wijayapura yang di 

musyawarahkan secara adat sehingga saat itu dapat selesai secara 

adat tanpa lllltuk diproses sesuai hukum yang berlaku walaupun di 

kelurahan Wijayapura belum terbentuk Forum Kemintraan Polisi dan 

Masyarakat. 
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Partisipasi masyarakat untuk melaksanakan kegiatan 

pengamanan swakarsa berupa pengaktifan pos kamling di Kelurahan 

Wijayapura masih sangat kurang sehingga masih banyak pos 

kamling yang belum aktifmelakukan kegiatan ronda malam. Karena 

ini memerlukan kesadaran yang tinggl dari seluruh masyarak:at di 

lingkllllgan Kelurahan Wijayapura untuk sama-sama melakukan 

kegiatan setiap malamnya secara bergantian menjaga lingkungan 

masing-,masing 

2. Faktor-faktor penghambat kebijakan pemolisian masyarakat di 

wilayah Polresta Jambi 

Beberapa factor menyebab penghambat kebijakan Pemolisian 

Masyarakat khususnya di wilayah Polresta Jambi adalah sebagai berikut 

a. Kemampuan Perscmil Bhabinkamtibmas masih ada yang sangat 

kurang 

Dari basil wawancara terhadap Responden M. F AUZI 

tokoh agama Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk 

pada tanggal 27 Maret 2018 dimana kemampuan berbicara 

efektif Bhabinkamtibmas Bripka Abdul Salik sangat kurang 

terutama untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas pada 

saat acara yang dilaksanakan di Masjid ini disebabkan 

kemampuan komunikasi efektif yang dirniliki oleh 

Bhabinkamtibmas sangat kurang sehingga menjadi hambatan 

dalam menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas terutama 

berkaitkan dengan kaidah-kaidahldalil-dalil dalam agama islam 
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kepada masyarakat,sehingga komunikasi yang dilaksanakan 

belum bisa dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan 

sasaran yang menjadi tujuan utama. 

b. Tanggungjawab moril yang sangat kurang dari masyarakat 

Hasil wawancara terhadap M. SOFW AN HS tokoh pemuda 

Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk, terhadap AHMAD 

SIBAW AIHI tokoh pemuda Sei Asam Kel. Pasar Jambi Kec. 

Pasar Jambi, dan terhadap SAIFUL EFFENDI tokoh 

masyarakat Kel. Legok Kec. Danau Sipin pada tanggal 6 Maret 

2018 dimanakesadaran hukummasyarakat sangat rendah sekali, 

dapat dilihat masyarakat masih banyak yang acuh tak acuh 

dengan kondisi keamanan dan ketertiban di lingkungannya 

terlihat kondisi Pos Karnling masih banyak yang kosong tidak 

aktif untuk melakukan kegiatan ronda malam karena mereka 

masih beranggapan bahwa yang berhubungan dengan 

Kamtibmas adalah menjadi tanggung jawab pihak Kepolisian 

jadi tidak ada rasa kepedulian tentang Kamtibmas. 

c. Sarana Prasana yang belum dimiliki oleb Bhabinkamtibmas 

l) Bel urn tersedianya Rrnnah Kantor ( Rukan ) 

Bhabinkamtibmas sehingga dalam melaksanakan 

pelayanan kepada masyarakat masih dilaksanakan di kantor 

kelurahan, demikian juga Bhabinkamtibmas belum bisa 

tinggal di wilayah kelurahan sebagai wilayah binaannya 
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sehingga belum dapat memberikan pelayanan kepada 

masyarakat selama 24 jam. 

2) Belmn tersedianya Balai Fonun Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat pada tiap kelurahan sehingga apabila akan 

melaksanakan pertemuan dengan komponen masyarakat 

untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul 

dimasyarakat dilaksanakan di kantor kelurahan. 

3) Belmn tersedianya sarana pendukung pengeras suara 

berupa Toa!Warles sehingga kadang-kadang menjadi 

hambatan bagi Bhabinkamtibmas dalam memberikan 

penyuluhan ke masyarakat. 

Berdasarkan data dari Satuan Bimbingan Masyarakat 

Polresta jarnbi bahwa sehrruh Bhabinkamtibmas yang 

bertugas di kelurahan wilayah Kota Jambi belum dipenuhi 

dengan sarana prasarana beruapa Rumah Kantor ( Rukan ), 

Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sedangkan 

Toalwarles belum JUga dimiliki oleh para 

Bhabinkamtibmas, ini merupakan salah satu harilbatan para 

Bhabinkamtibmas untuk melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat selama 24 jam karena tempat tinggal 

Bhabinkamtibmas bukan berada di wilayah kelurahan 

binaannya melainkan di kelurahan lain yang jaraknya 

cukup memakan waktu. 

d. Dukungan Anggaran dan Dukungan BBM yang sangat kurang 
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Dukungan anggaran dan dukungan BBM yang masih sangat 

kurang, ini akan membatasi kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada warga 

masyarakat dimana kadang-kadang Bhabinkamtibmas tidak 

bisa melayani masyarakat karena anggaran dan BBM yang 

digtma sudah habis Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : 

Kep/743/Vll/20 17 tentang Nonna lndeks di lingkungan Polri 

tahun anggaran 2018 bahwa duktmgan operasional 

Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah 

) perhari/perorang selama satu bulan dihinmg sebanyak 22 ( 

dua puluh dua ) hari, jadi dalam I bulan Bhabinkamtibmas 

hanya mendapat dukungan anggaran sebesar Rp. 1.1.00.000 ( 

satu juta seratus ribu rupiah ) sedangkan selama 8 hari atau 9 

hari dalam satu bulan Bhabinkarntibmas tidak didukung 

anggaran, demikian juga dengan dukungan Bahan Bakar 

Minyak ( BBM ) dimana Bhabinkamtibmas hanya mendapat 

dukungan selama 22 ( dua puluh dua) hari. 

Pada kegiatan pelayanan masyarakat dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas setiap hari pada hari kerja mauplUl hari libur. 

Justru pada saat hari-hari libur terutama pada hari Sabtu, 

Minggu, hari-hari libur Nasional dan hari-hari libur keagamaan 

kegiatan masyarakat semakin padat dan sangat membutuhkan 

kehadiran, pelayanan dari Bhabinkamtibmas yang menjadi 
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dilemma pada hari tersebut Bhabinkamtibmas tidak didukung 

oleh anggaran operasional dan dukungan BBM. 

e. Belum terbentuknya Forum Kernitraan Polisi dan Masyarakat 

Hasil wawancara terhadap responden ZULKARNAIN, SE 

Lurah Solak Sipin Kec. Danau Sipin pada tanggal 26 Maret 

2018 dan dibeberapa kelurahan di Kota Jambi belum terbentuk 

Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat sebagai wahana 

bertemunya komponen masyarakat dan Bhabinkamtibmas 

lUltuk membicarakan program Keamanan dan Ketertiban serta 

sebagai wahana untuk menyelesaikan permasalahan yang 

tirnbul di rnasyarakat sehingga pelaksanaan pertemuan atau 

rapat dilaksanakan di kantor kelurahan atau di rurnah tokoh 

masyarakat, tokoh ad at yang ada dilingkungan kelwahan. 

f. Kepedulian yang sangat kurang dari Kapolreasta pada 

Kebijakan Pemolisian Masyarakat 

Kurangnya kepedulian pimpinan Polresta Jambi dalam 

menyingkapi kebijakan Pemolisian Masyarakat yang ada di 

wilayah hukum Polresta Jambi dimana dalam mengeluarkan 

kebijakan kurang mendukung pelaksanaan pemolisian 

masyarakat, seperti contoh kebijakan memutasikan 

Bhabinkamtibmas pada fi.mgsi lain.Dapat kita lihat data dari 

Bagian Sumberdaya Manusia Polresta Jambi dimana 

Kapolresta Jambi mengeluarkan Surat Telegram Nomor : 

ST/11/112018 tanggal 20 Januari 2018 yang isinya mutasi 
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personil Polresta Jambi termasuk salah satunya 

Bhabinkamtibmas Kelurahan Lingkar Selatan Kecarnatan Paal 

Merah atas nama AIPTU KRJSTIAN, SH yang dimutasikan 

kepada jabatan yang barn menjadi Brigadir Polsek Jambi 

Selatan Polresta Jambi. Pada hal telah menjadi penekanan dari 

Mabes Polri bahwa selama 2 tahtm Bhabinkamtibmas tidak 

boleh dimutasikan. 

3. Faktor pendorong keberhasilan kebijakan Pemolisiao Masyarakat di 

Wilayah Hukum Polresta Jambi 

Dengan segala keterbatasan Bhabinkamtibmas telah dapat 

melaksanakan tugasnya memberikan pelayanan, perlindungan dan 

pengayoman kepada masyarakat di Kelurahan terutama dalam 

melaksanakan fungsi pengemban pemolisian masyarakat pada tingkat 

kelurahan dimana ada beberapa factor pendorong keberhasilan kebijakan 

pernolisian masyarakat di wilayah hukurn Polresta Jambi adalah sebagai 

berikut: 

a. Dukungan Pernerintah Kota Jambi 

Dukungan Pemerintah Kota Jambi dalam mendorong 

keberhasilan kebijakan Pemolisian Masyarakat sangat 

dibutuhkan dan ini telah ditindak lanjuti oleh Walikota Jambi DR 

M. SY ARIF FHASA dengan memberikan bantuan berupa alat 

tranfortasi sepeda motor jenis Honda VERZA 150 CW Fl 

sebanyak 62 (enam puluh dua) Unit yang diserahkan kepada 

Kapolresta Jambi untuk digunakan oleh seluruh 
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Bhabinkamtibmas yang berjumlah 62 ( enam puluh dua ) personil 

yang berada di kelurahan di wilayah Kotajambi dengan harapan 

dapat membantu para Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan 

tugasnya sehari-hari. 

Walikota Jambi telah melakukan a1okasi anggaran dati 

APBD untuk rnembangun Pos Kamling secara pennanen yang 

ada di kelurahan di wilayah Kota Jambi dan ini telah 

dilaksanakan diseluruh kelurahan yang ada di l<ota Jambi dimana 

masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan system keamanan 

lingkungan dapat lebih nyaman dengan sarana prasarana yang 

dibangun oleh pemerintah kota Jambi. 

b. Parrisipasi Masyarakat yang tinggi. 

Terciptanya sinergisitas dalam pelaksanaan kebijakan 

pemolisian masyarakat baik di Kelurahan, Kecamatan, maupun 

di tingkat pemerintah Kota Jambi yang diperlihatkan oleh 

seluruh aparat keamanan, perangkat kelurahan, seluruh 

komponan masyarakat yang ada di Kelurahan untuk bahu 

mernbalm membantu pelaksanaan pemolisian masyarakat 

bersama-sama Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah dan para ketua 

RT yang ada di kelurahan, sebagaimana yang diperlihatkan oleh 

masyarakat RT 36 Kelurahan Paal Merah dengan dana swadaya 

bersama-sama masyarakat membangun Pos Kamling pennanen 

yang lengkap dengan perlengkapan pos kamling semestinya. Pos 

Kamling ini di resmikan pemakaiaJUlya oleh Kapolda Jambi 
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Brigadir Jenderal Drs. MUHCL!S. AS pada hari Sabtu tanggal 

28 April 2018 di RT 36 Keluraban Paal Merab Kecamatan Paal 

Merah Kota Jambi dengan hampan pos kamling yang telah 

diresmikan dapat melaksanakan kegiatannya memberikan 

kcnyamanan dan keamanan terhadap warga masyarakat sekitar 

lingkungan tersebut. 

c. Kesadaran Hukwn Masyarakat yang tinggi. 

Hasil wawancara terhadap Responden SAIFUL EFFENDI 

Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat RT 42 Kelurahan 

Legok Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi pada tanggal 6 Maret 

2018 selama terbentuknya FKPM di RT 42 Keluraban Legok 

telah menyelesaikan pennasalahan yang timbul dimasyarakat 

sebanyak 94 kasus yru1g dilaksanakan secara musyawarah dengan 

melibatkan seluruh komponen masyarakat, hal yang positif ini 

apabila di ikuti oleh kelurahan lain yang ada di Kota Jambi akan 

sangat membantu pelaksanaan pemolisian masyarakat dalam 

melakukan pemecahan masalah dengan harapan pennasalahan 

yang timbul tidak perlu untuk dilanjutkan proses hukum. Dan ini 

dapat membantu tugas Bhabinkamtibmas dalam menurukan 

angka kriminalitas yang tetjadi di wilayah Kota Jambi. 

Hasil wawancara terhadap Responden ADNAN tokoh 

masyarakat RT lO Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal 

Merah pada tanggal 25 Maret 2018 dimana kesadaran 

masyarakat dalam melaksanakan kegiatan system keamanan 
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lingkungan di RT 10 Kelurahan Payo Selincah san gat tinggi, 

dengan balm membahu masyarakat secara bergantian sesuai 

dengan jadwal yang ditentukan oleh Ketua RT untuk melakukan 

Ronda malam di Pos Kamling yang telah disiapkan, demikian 

juga secara mtin Bhabinkamtibrnas Bripka H. Daulay 

memberikan pembinaan, pengecekan terhadap para petugas pos 

kamling di wilayah kelurahan Payo Selincah sehingga dengan 

penuh semangat masyarakat Wltuk melakukan kegiatan system 

keamanan lingkungan. 

Dengan kesadaran yang tinggi yang diperlihatkan oleh 

masyarakat sangat membantu dalam pelaksanaan kebijakan 

pemolisian masyarakat di wilayah Kota jambi yang dilaksanakan 

oleh seluruh Bhabinkamtibmas. 

d. Sinergisitas yang solid dari tiga pilar kelurahan. 

Pada tingkat kelurahan ada 3 pilar yang melaksanakan 

tugasnya secara bersama-sama, sering sejalan, bahu membahu 

melak.ukan pembinaan, pengawasan pada seluruh pelaksanaan 

program yang dilaksanakan oleh pernerintah tingkat kelurahan, 

dengan kebersamaan ini apapun yang dilaksanakan di kelurahan 

dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Tiga pilar tersebut 

adalah Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurah. Berdasarkan data 

yang diterima dari Lurah Jelutung HENDRY ASMY 

SAPUTRA, dimana tiga pilar diatas selalu bersama-sama Wltuk 

melakukan pengecekan Pos Kamling, menyelesaikan 
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permasalahan social di masyarakat contohnya masalah sengk:eta 

tanah antara warga dan diselesaikan dengan musyawarah di 

Kantor kelurahan. 

e. Semangat dan Motivasi Bhabinkamtibmas 

Semangat yang tinggi yang diperlihatkan oleh 

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan kebijakan Pemolisian 

Masyarakat di Kelurahan Kota Jambi merupakan factor 

pendorong keberhasilan kebijakan pemolisian masyarakat di 

wilayah hukum Polresta jambi. Dengan semangat dan motivasi 

yang tinggi serta penuh keikhlasan para Bhabinkamtibmas dapat 

melaksanakan tugas guna mewujudkan pengabdian terhadap 

warga masyarakat. Sebagaimana data yang diterima dari Ketua 

RT 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Barn atas nama 

ED! JUNAID! dimana Bhabinkamribmas Aipda DICKY A 

LUBIS kapanpllll dibutuhkan masyarakat dapat hadir tepat 

wak.tu, ini dibuktikan pada saat peneliti mendatangi ketua RT 21 

disarnbut dengan antusias oleh warga RT 21 Kelurahan Paal 

Lima Kecamatan Kota Barn. 

4. Kebijakan pemolisian masyarakat melalui Peraturan Kepolisian RI 

Nomor 03 Tahun 2015 dapat dilaksanakan secara optimal 

Kebijakan pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan 

mengeluarkan Perahtran Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian 

Masyarakat, perlu mendapat dukungan dari seluruh personil Polri dari 

tingkat Kepolisian Daerah, Kepolisian Polresta dan Kepolisian tingkat 
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Sektor sampai pacta tingkat yang paling terakhir adalah parnonil 

Bhabinkamtibmas yang ada di Kelurahan/Desa. 

Dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Kapolri No. 03 tahun 

2015,Kapolresta Jambi Kornisaris Besar ACHMAD F AUZI, S.LK pada 

talnm 2017 memerintahkan Kasat Binmas Polresta Jambi untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

a Melaksanakan kcgiatan pembinaan potensi masyarakat (Satpam, 

Pramuka, Saka Bhayangkara dao PKS). 

b. Melaksanakan kegiatan bimbingan dan penyuluhan khususnya 

kepada para Remaja, Pemuda dan Wanita yang berkaitan 

dengan bahaya narkoba dan gangguan Kamtibmas I Kriminalitas 

lainnya. 

c. Melaksanakan kegiatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat secara mandiri oleh fungsi Sat Binmas maupun 

terpadu dengan fllllgsi I instansi lain. 

Selanjutnya dapat kita lihat data analisa dan evaluasi kegiatan 

Satuan Binmas Polresta Jambi sebagai pembina ftmgsi Pemolisian 

Masyarakat di Kota Jambi yang bersumber dari Bagian Operasi Polresta 

Jambi pada tahtm 2017 melak:sanakan kegiatannya sebagai berikut : 
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Tabe1: 4.2 

Kegiatan Sat Binmas Polresta Jambi Tahtm 2017 dalam melaksanakan 
kebijakan Kapolresta Jambi dibidang Pemolisian Masyarakat 

---·-- -·- ------ ------ --------
KE'fl NO BENTUKG1AT VOLUMEG!AT 

-- ----
I 2 3 4 

-- ----- .. --------------- ------ --- -- ---------
I Bin Potmas 

a. Bin Satpam 36 Kali 
b. Bin Kamling 36 Kali 
c. Bm PKS 24 Kali 
d. Bm Pramuka Saka Bhayangkara 24 Kali --

2 Bm Redawan 
a. Penyuluhan DJsekolah 36 Ka1i 
b. Penyuluhan Khusus 36 Ka1i 
c. Masalah Narkoba 36 Kali 
d. Penyuluhan di Lapas 12 Kali 

3 Kegiatan dalam Rangka Mendukung 
Operasi Khusus Kepolis1an 
a. Pembuatan Spanduk 60 Kah 

b. Pembuatan brosur 24 Kali 

c. Himbauan dengan public address 36 Kali 

JUMLAH 360 Kali 

Program unggulan Kebijakan Kapolresta Jambi dalam menindak 

lanjuti pelak.sanaan Pernturan Kapolri No 03 tahun 2015 yaitu Kedai 

Kamtibmas Punyo Kito dimana pelaksanaannya memberikan pembinaan 

penyu1uhan Kamtibmas dengan cara penyuluhan, himbauan, pemutaran 

film Narkobalkenakalan Remaja kepada 

masyarakat/komunitas!kelompok/pemuda dan Remaja pada waktu yang 

telah ditentukan dengan materi pembinana penyuluhan sebagai berikut : 

a. Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi teijadinya 

kejaliatan; 

b. Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan 

gererasi muda; 
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c. Tentang KenakaJan Remaja; 

d. Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas; 

e. Kesadaran masyarakat dala.m rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT; 

f Waspada terhadap gerakan Radikalisme, Intoleransi, Anti 

Pancasila dan Terorisme; 

g. Waspada rsu SARA, Ujaran Kebencian, berita HOAX. 

Kegiatan Kedai Kamtibmas Punyo Kito ini dilaksanakan oleh 

personil Satuan Binmas Polresta Jambi dengan menggunakan sarana 

Mobil Penyuluhan Satuan Binmas Polresta Jambi dimana pelaksanaannya 

ditentukan pada tempat, waktu yang tingkat kerawanan sangat tinggi. 

Dengan harapan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana pada waktu, 

tempat tersebut serta dapat memberikan situasi yang aman, nyaman dan 

damai pada masyarakat kota Jambi. Dapat kita Jihat foto pelaksanaan 

kegiatan Kedai Kamtibmas Punyo Kito dibawah ini. 

Foto 4.1 

Pemutaran Film tentang Dampak penyalahgunaan Narkoba 
tii hl'll l'lm l'ln n l'lrVPr RM N sm Tnn ool'l T l:l ml'ln R Pml'lil'l K ntl'l 
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Foto. 4.2 

Kasat Binmas Polresta Jambi Kompol Azimna Yanti,SIP,MM 
sedang bersilahturahmi dan berdialog dengan Komunitas 

Motor dan masyarakat yang ada disekitar RM Nan Tongga 
Taman Remaja Kota Baru Jambi 
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Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemolisian Masyarakat 

di wilayah hukum Polresta Jambi maka Kapolresta barus membuat 

perencanaan yang lebih terarah guna mendukung pelaksanaan pemolisian 

masyarakat yang dilaksanakan oleh fungsi Binmas di Polresta maupun di 

jajaran Polsek termasuk oleh seluruh Bhabinkamtibmas yang ada di 

K:elurahan dengan melaksanakan kegiatan sebagai berikut : 

a. Membangun Kemitraan dengan seluruh komponen Masyarakat yang 

dilakukan oleh pengemban fungsi Polmas 

Bhabinkamtibmas merupakan sebagai pengemban Pemolisian 

Masyarakat pada tingkat yang paling bawah di Desa!Kelurahan dari 

basil penelitian yang diJaksanakan bahwa sudah cukup baik 

menjalin hubungan kemitraan terutama dengan Tokoh Masyarakat, 

Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Lurah dan 
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perangkatnya sehingga teijalin hubungan silaturahrni yang erat serta 

terjadi komunikasi yang timbal batik terutama dalam rangk.a 

menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Lingkungan 

Kelurahan. Dengan kemitraan yang tercipta sangat mendukung 

Kepolisian dalam mencegah tetjadinya kejahatan serta membawa 

keuntungan di Masyarakat. 

Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para 

Bhabinkarntibmas di jajaran Polresta Jambi dengan mengalakkan 

melak:sanakan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh 

adat, tokoh pemuda yang ada di wilayahnya rnasing-masing. Dapat 

dibukti dengan hasil wawancara terhadap Responden M. FAUZI 

tokoh agama Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Danau Teluk 

Kota Jambi pada tanggal 27 Maret 2018 menyatakan 

Bhabinkamtibmas Brigadir Abdul Salik sering berkunjung kerumah 

tokoh agama dan dalam kunjungan tersebut antara kedua belah 

pihak dapat bertukar informasi berkaitan dengan pennasalahan

pennasalahan yang tetjadi dimasyarakat baik masalah keamanan 

dan ketertiban rnaupllll masalah-masalah social, budaya, ekonomi, 

agama yang menjadi isu-isu dimasyarakat. Dari infonnasi dan 

masukan yang diterima Bhabinkarntibmas dari tokoh agama atau 

tokoh masyarakat selanjutnya dapat dijadikan bahan keterangan 

yang akan disajikan atau dilaporkan oleh Bhabinkrnatibmas kepada 

pirnpinan guna ditindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan kepolisian 
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sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tidak menjadi masalah 

yang akan meresahkan masyarakat. 

b. Kesadaran hukum yang tinggi oleh Masyarakat Kota Jambi 

Partisipasi Masyarakat yang tinggi sangat dibutuhk:an 

dalam mewujudkan kesadaran hukum masyarakat kota Jambi upaya 

yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam memberikan 

penyuluhan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat baik 

guna menumbuhkan masyarakat kesadaran hukum, sebagai contoh 

pelaksanaan penyu1uhan sebagai berikut : 

I) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi 

terjadinya kejahatan; 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di 

kalangan gererasi muda; 

3) Tentang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu I iotas; 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan 

kegiatan Siskamting di lingkungan RT; 

6) Waspada terhadap gerakan Radikalisme, lntoleransi, 

Anti Pancasila dan Terorisme; 

7) Waspada lsu SARA, Ujaran Kebencian, berita HOAX 

Walaupun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 

Bhabinkamtibmas baik pada forum resmi seperti adanya 

rapat-rapat di kantor kelurahan atau RT, peringatan hari 

besar keagamaan maupun pada forum-forum tidak 
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resrm seperti pada kegiatan keramaian, pesta 

perkawinanlhajatan, kegiatan remaja mesjid, kegiatan 

olah raga, di warung-warung tempat nongkomg para 

pemuda-pemudi dll. Berdasarkan data dari Lurah Solok 

Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi 

ZULKARNAIN, SE bersama-sama _ dengan 

Bhabinkamtibmas Brigadir Danang Santoso secara rutin 

melakukan himbauan, pembinaan penyuluhan kepada 

masyarakat kelurahan Solok Sipin. 

Pelaksanaan kegiatan tersebut membutuhkan kemampuan 

Bhabinkamtibmas baik dari kemampuan berkomunikasi dalam 

menyampaikan pesan-pesan K.amtibmas maupun pengetahuan yang 

luas yang hams dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibmas. 

c. Meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh 

Bhabinkamtibmas 

Salah satu pengemban fungsi Polmas di kelurahan adalah 

Bhabinkamtibmas yang merupakan aparat Kepolisian yang ada di 

Kelurahan dan harus memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat kelurahan yang menjadi wilayah binaannya, sesuai 

dengan bunyi pasal 14 UU No 02 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 

Hasil wawancara terhadap Respond en HENDRY ASMY 

SAPUTRA Lurah Jelutung Kecamatan Jelutung pada tanggal 26 

Maret 2018 bahwa pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas 
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Brigadir Feri Nando sudah dapat memberikan kepuasan kepada 

masyarakat kelurahan Jelubmg dimana apabila masyarakat 

membutuhkan bantuan Bhabinkamtibmas cukup dengan 

menghubungi handpone mal-:.a dengan segera Bhabinkamtibmas akan 

hadir wttuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

Namw1 lebih baik lagi apabila disiapkan rumah kantor 

untuk para Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya di kelurahan 

seperti yang laksanakan oleh pos polisi ( Chuzaisho ) di Jepang 

dimana disiapkan rumah kantor polisi dan polisi menetapkan di 

kantor tersebut serta bertanggung jawab atas keamanan daerahnya 

selama 24 jam, sehingga pelayanan yang diberikan oleh polisi akan 

lebih cepat dan dengan segera di tanggani. 

d. Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk melaksanakan giat 

Pos Kamling 

Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) adalah suatu 

kesatuan yang meliputi komponen-komponen yang saling 

bergantung dan berhubwtgan serta sating mempengaruhi, yang 

menghasilkan daya kemampuan tmtuk digWiakan sebagai salah satu 

upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan kondisi keamanan 

dan ketertiban lingkungan (vide Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 

2007 tanggal 10 Desember 2007 tentang Siskamling). 

Siskamling diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut ; 

menciptakan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan tertib di 
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lingkungannya masing-masing; terwujudnya kesadaran warga 

masyarakat di lingkungannya dalam pencegahandan 

penanggulangan terhadap setiap kemungkinan timbulnya gangguan 

Kamtibmas. 

Dalam pelaksanaan penelitan yang dilaksanakan sebagian 

besar pacta kelurahan di Kota Jambi telah melaksanakan kegiatan 

Siskamling ( Sistem Keamanan Lingkungan ) yang merupakan 

pengamanan swakarsa mwni dati masyarakat yang merupakan salah 

satu wujud dari pelaksanaan Pemolisian Masyarakat seperti yang 

dilaksanakan di Kelurahan Payo Selincah, Kelurahan Wijaya Pura, 

Kelurahan Jelutung, Kelurahan Paal Lima, Kelurahan Solak Sipin, 

Kelurahan T engah, walaupun dalam kenyataannya masih banyak 

kelurahan yang belum aktifkegiatan Pos Kamling, padahal kegiatan 

Pos Kamling sangat strategis dalam mencegah terjadinya kejahatan 

yang terjadi di masyarakat. Sebagaimana data yang diterima dari 

Satuan Binmas Polresta Jambi berkaitan dengan Pas Kamling yang 

aktifdan tidak aktiftahun 2018 yang ada di wilayab htikwn Polresta 

Jambi dibawah ini : 

Tabel : 4.2 

NO KESATUAN JUMLAH I POS KAMLING KET 
j AKTIF 

-

POS TIDAK 
KAMLING i AKTIF 

1. Kec. Danau Teluk 20 9 11 ----··· 
2. Kec. Pasar 10 5 5 
3. Kec. Jambi Timur 126 27 99 
4. Kec. Jambi Selatan 142 92 50 
5. Kec. Jelutung 45 12 33 ----
6. Kec. Kotabaru 385 90 295 
7. Kec. Pelayangan 25 10 15 
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Dati data tersebut diatas dapat kita lihat sebanyak 876 ( 

delapan ratus tujuh puluh enam ) pos kamling yang ada di wilayah 

hukum Polresta Jambi baru sebanyak 300 ( tiga ratus ) Pos Kamling 

yang aktif melaksanakan kegiatannya sedangkan sebanyak 576 ( 

lima ratus tujuh puluh enam) pos karnling belum aktifmelaksanakan 

kegiatannya sehingga hanya ada Pos Kamlingnya saja sedangkan 

orang yang mengawakinya tidak ada. 

Dapat kita simpulkan bahwa Bhabinkamtibmas diperlukan 

ketja keras untuk mengerakkan dan memotivasi masyarakat tmtuk 

melaksanakan kegiatan Pos Kamling terutama pada daerah-daerah 

rawan kriminalitas di wilayah Polresta Jambi. Sebagai implementasi 

kegiatan Polmas di wilayah Polresta Jambi maka Bhabinkamtibmas 

hams dapat mengaktifkan Pos Kamling yang berjumlah sebanyak 

576 pos Kamling yllllg belum aktif di wilayah hukum Po!resta 

Jambi. 

e. Melakukan pembinaan terhadap para pemudafpemudi, remaja di 

Kelurahan 

Kenakalan Remaja merupakan perilaku menyimpang 

(patologis ), yang tetjadi karena ketidaktaatan terhadap aturan-aturan, 

nilai-nilai dan/atau nonna-nonna sosial yang berlaku.Perilaku 

menyimpang merupakan sumber masalah karena dapat 

membahayakan tegaknya sistem sosial. 
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Kenakalan remaja biasanya terjadi karena gaga! dalam 

menjalani proses perkembangan jiwanya dan merupakan perwujudan 

dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Seringkali didapari 

bahwa ada trauma dalam masa lalwwa, perlakuan kasar dan tidak 

menyenangkan dari lingkungannya, mauplUl trauma terhadap kondisi 

lingkungannya yang tidak kondusif. Sebagai contoh para remaja 

tmtuk menghilangkan rasa trauma masa lalu, perlakuan kasar dan 

tidak menyenangkan dengan cara mengkonsumsi minuman keras dan 

Narkoba yang sangat membahaya masa depan mereka. 

Salah satu tugas Bhabinkamtibmas yaitu membina 

kelompok para pemuda, pemudi dan remaja yang ada di Kelurahan 

sehngga mereka tidak terpengaruh melakukan kegiatan yang 

mengarah ke tindak pidana, kenakalan Remaja, ancaman Narkoba 

serta mereka dapat hidup dengan tertib dan kondusif, ikut aktif 

berpartisipasi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di 

lingkWlgan yang sangat penting lagi mereka sadar, patuh hukum 

yang berlaku dimasyarakat. 

Pelaksanaan dilapangan yang dilakukan oleh 

Bhabinkamtibmas dengan semangatnya selalu memberikan 

pembinaan, penyuluhan kepada para Pernuda, pemudi dan Remaja 

baik pada acara-acara resmi, acara Remaja Mesjid serta acara yang 

diadakan oleh para pemuda, pemudi, remaja maupun acara olah raga 

yang dilaksanakan di Kelurahan. Sehingga kegiatan yang 

dilaksanakan adalah kegiatan positif yang berguna bagi masyarakat 
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lingkungan dan bagi dirinya sendiri guna mempersiapkan diri untuk 

menggapai cita-cita sebagai penems bangsa dan Negara.Contohnya 

Bhabinkamribmas menggalakkan kegiatan remaja mesjid, karang 

taruna, Saka Bhayangkara. 

f Berperan aktif dalam setiap kegiatan pembangtman, social dan 

budaya, keagamaan, keramaian, hajatan yg dilaksanakan oleh 

masyarakat 

Bhabinkamtibmas merupakan pengemban fungsi 

Pemolisian Masyarakat di Kelurahan/desa yang bertugas memantau, 

memonitor jalannya pembangtman yang dilaksanakan baik itu 

dengan anggaran dari Negara maupun pembangunan dengan 

anggaran dari masyarakat yang merupakan swadaya masyarakat 

dengan harapan pembangunan yang dilaksanakan dapat betjalan 

dengan lancar tanpa hambatan serta penyimpangan-penyimpangan. 

Peranan Bhabinkamtibmas pada pembangunan di kelurahan 

telah dilaksanakan, pada saat-saat tertentu Bhabinkamtibmas untuk 

melakukan kegiatan gotong royong di Kelurahan berupa perbaikan 

jalan-jalan, pembersihan fasilitas-fasilitas umum di kelurahan serta 

kegiatan bakti social yang dilaksanakan oleh masyarakat di 

kelurahan. 

Selanjutnya dalam rangka mempererat tali silaturahmi 

dengan masyarakat di kelurahan, Bhabinkamtibmas selalu hadir pada 

kegiatan peringatan hari besar keagaman, kegiatan social, budaya, 

kegiatan keramaian, hajatan yang diadakan oleh masyarakat dengan 
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demikian akan tercipta hubungan kemitraan yang hannonis dengan 

seluruh komponen masyarakat. Contohnya Bhabinkamtibmas hadir 

pada peringatan hari besar agama ( Maulid Nabi, Isra Mijrat ), hadir 

pada acara hajatan, resepsi perkawinan. 

g. Menciptakan 
. . 
movast yang dapat membantu kesejahteraan 

masyarakat guna menciptakan kondisi yang kondusif 

Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugasnya 

menciptakan kondisi yang kondusif serta mencegah terjadinya tindak 

pidana di Kelurahan binaannya perlu melakukan inovasi-inovasi 

yang sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kehidupan 

sehari-hari terutama untuk menambah kebutuhan hidup masyarakat. 

Sebagaimana basil wawancara terhadap responden EDI 

JUNAID! ketua RT 21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Barn 

pada tanggal 28 Maret 2018 mengatakan hal yang positif yang 

dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Lima Kecamatan 

Kota Barn Kota Jambi atas nama Aiptu Dikky Lubis yaitu 

melakukan inovasi dengan membantu, memberikan bibit buah naga 

kepada masyarakat untuk dibudidayakan, ditanam pada pekarangan 

rumah yang masih kosong sebagaimana tujuannya dapat membantu 

perekonomian masyarakat kelurahan Paal Lima dan apabila seluruh 

masyarakat perekonomian sudah mapan dan sejahtera maka niat 

untuk melakukan kejahatan akan terhindar. 

Demikian juga inovasi~inovasi yang lain dapat diciptakan 

oleh Bhabinkamtibmas sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan 
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oJeh warga masyarakat binaannya baik yang berkaitan dengan 

peningkatan kegiatan Pam Swakarsa, kegiatan social-sosial lainnya 

dimasyarakat dan dapat meningk:atkan citra kepolisian yang 

dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas, dapat menambah kepercayaan 

masyarakat terhadap Bhabinkamtibmas serta kemitraan polisi dan 

masyarakat tetap tetjaga dengan baik. 

Inovasi-inovasi perlu dikembangk:an oleh para 

Bhabinkamtibmas terhadap masyarakat di wilayah binaan masing

masing berupa kegiatan yang bennanfaat terhadap seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, hal ini sudah menjadi perhatian khusus bagi 

pimpinan Kepolisian dengan Program Promoter memberikan rewads 

terhadap personil Polri yang berprestasi dan dapat menciptakan 

inovasi-inovasi dalam pelaksanaan tugasnya. Rewads yang diberikan 

dapat berupa promosi untuk: mengikuti pendidikan, promosi 

kenaikan pangkat, promosi jabatan yang lehih baik dan lebih 

meningkat. 

Ini merupakan strategi yang tepat yang dilaksanakan oleh 

pimpinan Kepolisian dalam rangka menciptakan organisasi 

Kepolisian yang dicintai masyarakat dan menwnbuhkan rasa 

kepercayaan masyarakat terhadap Kepolisian sebagai pelayan, 

pengayoman dan pelindllllg masyarakat, dernikian juga akan 

tetjalinnya hubllllgan emosional yang dekat antara Polri dengan 

masyarakat sehingga terciptanya silaturahmi yang lebih erat sehingga 
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partisipasi masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban 

dan terlaksana dengan baik. 

C. Pembahasan 

Dalam rangka penerapan kebijakan Pemolisian Masyarakat di 

wilayah Polresta Jambi sesuai dengan Peraturan Kapolri No 03 tahun 2015 

tentang Pemolisian Masyarakat, kegiatan yang dilak:sanakan oleh pengemban 

ftmgsi Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polresta Jambi dalam hal ini ftmgsi 

Bimbingan Masyarakat ( Binmas ) dan Bhabinkamtibmas untuk menerapkan 

apa yang menjadi kebijakan pimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah Polresta 

Jambi dengan mempedomani beberapa hal sebagai berikut : 

l. Kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah Polresta Jambi 

Pemolisian masyarakat yang diterapkan diwilayah Polresta Jambi 

dengan harapan masyarakat pada tingkat paling bawah pada tingkat RT 

berperan aktif dalam membantu menciptakan situasi yang kondusif 

dilingkungannya, pada kenyataannya masih ada terjadi tindak 

kriminalitas yang terjadi dilingkungan masyarakat terutama kejadian 

pencurian.yang seringkali meresahkan masyarakat dilingkungan tersebut, 

Kunaefi (2003) mengungkapkan bahwa keamanan dan Ketertiban 

masyarakat adalah situasi, sarana dan atau tujuan yang menggambarkan 

adanya rasa bebas dari gangguan dan ancaman fisik maupun phisikis, 

adanya rasa kepastian, adanya rasa dilindungi dari segala macam bahaya, 

adanya rasa damai dan tenteram bagi masyarakat dengan demikian 

masyarakat dapat melakukan aktifitasnya sehari-hari tanpa rasa khawatir 
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dan was-was dari ancaman yang akan membahayakan jiwa dan harta 

benda. 

Untuk mewujudkan itu semua sangat tepat dilaksanakan oleh 

Polresta Jambi strategi pemolisian masyarakat dimana masyarak:at 

berperan aktif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di 

lingkungannya, masyarakat dituntut bertanggung jawab terhadap 

keamanan di lingk:ungannya disamping berkewajiban rnenyelesaikan 

pennasalahan-pennasalahan yang timbul dimasayarakat baik masalah 

social, budaya, ekonomi, agama dan masalah kriminalitas yang akan 

terjadi di lingkungan rnasyarakat Sebagaimana yang telah dilaksanakan 

kegiatan system keamanan lingkungan pada setiap RT-RT ditiap 

kelurahan yang ada di Kota Jambi walaupun dalam pelaksanaan masih 

banyak yang bel urn aktif untuk melaksanakan kegiatan di Pos Kamling. 

Sangat tepat dan perlu diberikan apresiasi yang dilakukan oleh 

masyarakat RT 36 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah dengan 

penuh kesadaran, bergotong royong mengwnpulkan dana secara swadaya 

untuk membangun Pos Kamling secara permanen serta melengkapi 

seluruh kelangkapan Pos Kamling sehingga Pos Kamling tersebut dapat 

beijalan secara aktifuntuk menjaga keamanan linglumgan masyarakat. 

Selanjutnya dengan terbentuknya Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarak.at di Rt 42 Kelurahan Legok Kecamatan Danau Sipin sangat 

membantu pelaksanaan tugas pemolisian masyarakat dengan 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat sehingga dapat 

mengurangi angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat, merupakan 
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kegiatan yang sangat membantu tugas yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas. lni sesuai dengan teori Pemolistan Masyarakat bahwa 

menciptkan keamanan dan ketertiban di masyarakat tidak dapat dilakukan 

oleh aparat Kepolisian saja namun duk:Wlgan masyarakat merupakan 

prasyarat yang sangat mutlak demi terciptanya kondisi yang kondusif di 

tengah-tengah masyarakat sehingga pembangunan yang telah di 

programkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar dan 

suk.ses.Dengan menerapan pemolisian masyarakat maka dituntut 

masyarakat dapat bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban 

di hngkungannya jika perlu masalah keamanan dapat diatasi oleh 

masyarakat tanpa menunggu kehadiran dari para Bhabinkamtibmas yang 

ada di keltrrahan. 

Sebagaimana yang di uraikan dalam teori Pemolisian masyarakat 

(community policing) adalah sebuah usaha kolaboratif antara polisi dan 

komunitas yang mengidentifikasi permasalahan dari pelanggaran dan 

kejahatan dengan melibatkan semua elemen dari masyarakat untuk 

mencari solusi dari pennasalahan tersebut.Pemolisian masyarakat 

berangkat dari adagium bahwa polisi tidak dapat sendirian mengontrol 

kejahatan dan pelanggaran serta meningkatkan kualitas-hidup masyarakat 

(Community Policing Consortium, 1994). 

Sehingga dapat diambil kesimpulan dalam Pemolisian Masyarakat 

keberadaan dua komponen Polisi dan Masyarakat tidak dapat dipisahkan 

mereka merupakan satu kesatuan yang saling membutuhkan dan 

ketergantungan dalam menciptakan keamanan dan ketertiban di 
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lingkungan masyarakat, seluruh komponen masyarakat terlibat 

didalamnya memberikan sumbangsih baik pikiran maupun tenaga 

menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat. 

2. Kemitraan Masyarakat 

Bhabinkamtibmas merupakan sebagai pengemban Pemolisian 

Masyarakat pada tingkat yang paling bawah di Desa!Kelurahan dari basil 

penelitian yang dilaksanakan bahwa sudah cukup baik menjalin hubungan 

kemitraan terutama dengan Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh 

Agama, Tokoh Pemuda, Lurah dan perangkatnya sehingga terjalin 

hubungan silaturahmi yang erat serta tetjadi komunikasi yang timbal 

balik temtama dalam rangka menjaga Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat di Lingkungan Kelurahan. Dengan kemitraan yang tercipta 

sangat menduktrng Kepolisian dalam mencegah teljadinya kejahatan serta 

membawa keuntungan di Masyarak.at. 

Susanto (2006) menyatakan kemitraan yang tercipta kemitraan 

menimbulkan sebagai berikut : 

a. Komitmen untuk mencegah kejahatan 

Polmas berupaya untuk: menegaskan kembali bahwa 

tugas pokok polisi adalah mencegah kejahatan dan 

ketidaktertiban. 

b. Adanya pengawasan dari masyarakat atas kegiatan yang 

dilakukan polisi 

Keterlibatan masyarakat dalam kenetja perpolisian 

memungkinkan masyarakat akan menemukan jawaban atas 
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"apa", '1nengapa'', dan "bagaimana", polisi bekerja. 

Keadaan seperti ini sangat jelas menimbulkan pengawasan 

yang kritis serta diskusi-diskusi mengenai respons serta 

efisien kerja polisi dalam menangani masalah-masalah 

dalam masyarakat. 

c. Akuntabilitas Polisi terhadap masyarakat 

Sebelum ada konsep Polmas, polisi hanya 

mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pihak 

pimpinan kepolisian saja.Sekarang polisi juga diharuskan 

bertanggung-jawab kepada masyarakat yang telah menjadi 

mitra kerja.Warga yang dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan 

seperti perencanaan strategi, pelaksanaan taktis, dan 

pengemvangan kebijakan, akhirnya membuat polisi Jebih 

menyadari dan lebih memperhatikan konsekuensi

konsekuensi atas tindakan mereka. 

d. Pelayanan Polisi yang disesuaikan. 

Sesuia pendekatan Polmas, anggota polisi akan 

ditempatkan di sebuah lokasi dalam wakni lama. Oleh 

karena itu mereka akan ditutut untuk meningk:atkan 

kemampuan respons terhadap masalah-masalah yang ada di 

Iingkungannya. 

Sejalan dengan dibentuk dan dipeliharanya 

hubungan kemitraan polisi dan masyarakat, kedua belah 

pihak akan memiliki kemampuan yang semakin baik saat 
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bekerja bersama dalam mengidentifikasi dan menangani 

masalah-masalah yang mempengaruhi mutu kehidupan di 

Iingkungan mereka. Pihak Kepolisian akan membangun 

rasa tanggung jawab atau komitmen untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang tetjadi di Iingk:ungan tersebut. 

Kemitraan dengan masyarakat berarti mengadopsi 

perspektif pemolisian yang lebih Juas, tidak hanya 

menekankan pada penegakan hukwn semata-mata. 

Pandangan yang luas ini mengakui bahwa kegiatan

kegiatan yang member kontribusi pada terpeliharanya 

ketertiban dan kejabteraan suatu lingkungan tertentu. 

Dengan harapan dapat menumbuhkan kepercayaan 

masyarakat dengan polisi sehingga polisi dapat mengakses 

infonnasi yang berharga dari masyarakat, yang dapat 

menghasilkan dipecahkannya dan dicegahnya kejahatan, 

diperolehnya dukl.Ulgan bagi usaha-usaha pengendalian 

kejahatan dan diberikannya kesernpatan bagi petugas 

kepolisian untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan 

masyarakat. 

e. Organisasi masyarakat 

Tingkat keterlibatan masyarakat dalam upaya polisi 

menangani masalah-masalah di lingkungan memberikan 

dampak signifikan terhadap basil yang dicapai. Dengan 

kata lain, keberhasilan dalam rnencegah kejahatan 
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tergantung pada keija sama polisi dan masyarakat, bukan 

hanya bergantung pada satu pihak saJa. Oleh karena itulah, 

masyarakat pun harus belajar mengenai soal~soal yang 

dapat mereka lakukan bagi diri mereka maupun 

lingklUlgannya. Agar berhasil, polisi hams berperan aktif 

membantu masyarakat meiakukan hal tersebut. 

f. Peran 3 (tiga) pilar Kamtibmas 

Dikelurahan telah terbentuk 3 (tiga) pilar Kamtibmas yang 

terdiri dari Bhabinkamtibmas, Babinsa, Lurah/Kades yang 

masing-masing mempunyai tugas di Kelurahan sebagai 

berikut: 

1 ). Bhabinkamtibrnas yang mewakili Polri bertugas 

memberikan pelayanan, pengayoman dan perlindungan 

kepada masyarakat di Kelurahan. 

2). Babinsa yang mewakili dari Kodim melakukan 

tugas-tugas teritorial di Kelurahan dalam mengamankan 

wilayah Kelurahan dari ancaman yang membahayakan 

keutuhan Negara RL 

3 ). Lurah/Kades yang mewakili dari Pemerintah untuk 

melaksanakan pelayanan masyarakat dan peningkatan 

kesejahteraan masyarakat Kelurahanl Desa. 

Ketiga Pilar tersebut diatas dalam melaksanakan 

tugasnya bersinergi, bersama-sama sating berkordinasi, 

konsultasi, komwlikasi dalam memberikan pelayanan dan 
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membangun Kelurahan/Desa. Sebagaimana basil 

wawancara HENDRY ASMY SAPUTRA Lurah Jelutung 

Kec. Jelutung Kota Jambi yang selalu bersama-sama 

dengan 3 (tiga) pilar dalam melaksanakan tugas dilapangan. 

3. Pemuaban Masalah 

Menurut Community Policin~ Consortium (1994:13) pemecahan 

masalah dalam pemolisian masyarakat adalah sebuah proses yang dimulai 

dengan mengidentifikasi pennasalahan komunitas yang utama kemudian 

mencari solusi dari masalah tersebut. Teori dibalik pemolisian 

beronentasi masalah itu sederhana. Kondisi-kondisi tertentu dapat 

menciptakan masalah. Kondisi-kondisi yang dimaksud dapat mencakup 

karakteristik orang-orang yang terlibat (pelaku kejahatan, mereka yang 

berpotensi menjadi korban dll), lingkungan social dimana orang-orang 

tersebut berinteraksi, lingkunag fisik:nya, serta cara bagaimana 

masyarakat menghadapi kondisi-kondisi tersebut. 

Pendekatan pemecahan masalah sangat efektifitas dalam 

menwnbuhkan kesadaran masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan 

yang timbul dimasyarkat, keterlibatan masyarakat sangat menentukan 

keberhasilan pemecahan masalah. Peran serta masyarakat dalam hal 

mengidentifikasi dan menentukan skala prioritas sangat penting dalam 

usaha-usaha pemecahan masalah yang efektif yang dilakukan oleh 

masyarakat bersama polisi. Pemecahan masalah yang kooperatif dapat 

juga memperkuat rasa sating percaya, membantu kedua pihak berbagi 
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informasi, dan mengarah pada identifikasi hal lain yang dapat 

menguntungkan kalau polisi dan masyarakat memperhatikannya. 

Pada tingkat kelurahan di wilayah Polresta Jambi dalarn hal 

pemecahan masalah sangat efektif sekali dilaksanakan di Forum 

Kemitraan Polri dan Masyarakat yang disingkat FKPM adalah wahana 

komunikasi antara Polri dan masyarakat yang dilaksanakan atas dasar 

kesepakatan bersama dalam rangka membahas masalah Kamtibmas dan 

masalah masalah sosial yang perlu dipecahkan bersama guna 

menciptakan kondisi yang menunjang kelancaran penyelenggaraan fungsi 

kepolisian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. 

Tugas FKPM meliputi: 

Mengwnpulkan data, mengidentifikasi pennasalahan, membahas 

pennasalahan dengan memberdayakan masyarakat yang berkompeten 

atau konsultan dan menemukan akar pennasalahan serta menentukan 

jalan keluar untuk pemecahannya; secara tems-menems memantau 

kegiatan warga dari aspek keamanan dan ketertiban di wilayahnya serta 

wilayah yang berdekatan dengannya; menampung keluhan/pengaduan 

masyarakat yang berkaitan dengan masalah kamtibmas dan masalah 

so sial lainnya serta membahasnya bersama dengan 

Bhabinkamtibmas/pengeman Polmas untuk mcndapatkan solusi. 

FKPM merupakan wahana yang sangat penting bagi pengemban 

Polmas yang ada di Desa/Kelurahan sebagai wahana untuk 

rnenyelesaikan pennasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat 

sehingga tidak meluas menjadi masalah yang meresahkan masyarakat 
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sebagai contoh yang telah dilakukan oleh masyarakat RT 42 Kelurahan 

Legok Kecamatan Danau Sipin yang mana sudah terbentuk Fonun 

Kemitraan Pohsi dan Masyarakat sejak tahun 2011 dan telah didata 

sebayak 94 kasus pennasalahan masyarakat telah dapat diselesaikan 

deugan musyawarah yang melibatkan seluruh komponen masyarakat 

yang ada di RT 42. lui merupakan suatu hal positif yang perlu di contoh 

oleh kelurahan dan RT~RT yang lain yang ada di Kota Jambi dimana 

terbentuknya FKPM merupakan kontribusi yang sangat mendukung bagi 

pelaksanaan tugas Polri terutama Bhabinkamtibmas dalam mencegah 

terjadinya tindak pidana di masyarakat sekaligus kontribusi pengemban 

fungsi Polrnas di tingk:at yang paling bawah untuk menekan angka 

kriminalitas yang terjadi. 

Selanjutnya dapat kita lihat di beberapa kelurahan di Kota Jambi 

seperti di Kelurahan Solok Sipin, Kelurahan Wijaya Pura, Kelurahan 

Kenali asam atas, Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Arab Melayu 

yang belum terbentuk Forum, Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( FKPM ) 

sehingga pennasalahan yang timbul dimasyarakat tidak dapat 

diselesaikan dengan cepat dengan komponen masyarakat sehingga 

sepertinya ada anggapan komponen masyarakat membiarkan 

permasalahan tersebut seolah-olah hanya tugas dari pihak aparat 

keamanan, inijika dibiarkan bisa menimbulkan permasalahan yang cukup 

besar dan dapat meluas menjadi permasalahan yang sangat meresahkan 

masyarakat. Untuk itu perlu kerja keras dari para Bhabinkamtibmas lllltuk 
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rnembentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang sangat 

menduktmg pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas. 

4. Kendala yang dihadapi oleh Bhabinkamtibmas Polresta Jambi 

dalam pelaksanaan Kebijakan Pemolisian Masyarakat. 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas para Bhabinkamtibmas 

diperlukan sarana dan prasarana yang harus di miliki oleh seorang 

Bhabinkamtibmas sehingga pelayanan yang akan diberikan kepada 

masyarakat dapat beJjalan lancar, cepat dan tepat guna menciptakan 

pelayanan yang prima maka dibutuhkan sebagai berikut : 

a. Rumah Kantor ( Rukan) 

Rumah kantorBhabinkamtibmas adalah sarana prasarana 

yang sangat dibutuhk:an oleh Bhabinkamtibmas dimana 

sebagai tempat tinggal serta sekaligus sebagai kantor tempat 

bekerja sebagaimana yang dilaksanakan pada model 

pemolisian di Jepang yaitu Kohan dan Chuzaisho, dengan 

rumah kantor tersebut seorang Bhabinkamtibmas dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat selarna 24 jam. 

Untuk di wilayah hukum Polresta rumah kantor ini belum 

ada sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang 

Bhabinkamtibmas melaksanakan di kantor kelurahan dan ini 

terbatas pada waktu jam kerja saja sedangkan diluar jam ketja 

apabila masyarakat membutuhk:an Bhabinkamtibmas dapat 

menghubungi melalui Handpone, inipun pelayanan yang 
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diberikan tidak dapat cepat pada saat berada di kelurahan 

binaan Bhabinkamtibmas. 

b. Transfortasi 

Sarana transfortasi yang dimiliki Bhabinkamtibmas 

Polresta Jambi saat sekarang sepeda motor yang dibantu oleh 

Walikota Jambi ini mempunyai peranan yang sangat penting 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Berdasarkan data dari Kasat Binmas Polresta Jambi untuk 

sepeda motor sudah terpenuhi seluruh Bhabinkamtibmas 

jajaran Polresta Jambi. 

Yang menjadi kendala Bahan Bakar sepeda motor yang 

diberikan kepada Bhabinkarntibmas yang sangat terbatas 

dimana 1 hari diberikan BBM sebanyak 1,5 Liter, dan BBM 

yg diterima Bhabinkamtibmas dalam 1 Bulan berjumlah 45 

liter berdasarkan informasi yang diterima dari 

Bhabinkamtibasm kelurahan Rawasari Kec. Kota Barn atas 

nama Bripka Marcos Parusif sehingga sangat membatasi 

pergerakan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan 

kegiatannya. 

c. Alat Komunikasi 

Untuk kecepatan mendapatkan berita/informasi maka 

dibutuhkan alat komunikasi berupa Handtalky (HT) yang saat 

ini belum dimiliki oleh Bhabinkamtibmas di wilayah Polresta 

Jambi sehingga penyampaian berita melalui Handpone yang 
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membutuhkan biaya yang cukup besar itupllll kalau sinyal HP 

tidak ada gangguan, inilah salah satu penghambat 

berkomunikasinya para Bhabinkamtibmas yang ada di wilayah 

hukum Polresta Jarnbi. 

Pada hal alat komunikasi berupa HT merupakan alat 

komunikasl yang efektit: efisien dan ekonomis untuk 

digunakan oleh Bhabinkamtibmas dalam menyampaikan 

informasi baik kepada pimpinan maupun rnenyampaian berita 

kepada seluruh jajaran Kepolisian yang ada di wilayah Kota 

Jambi. 

d. Alat-alat pendukung lainnya 

Yang san gat dibutukan oleh Para Bhabinkamtibmas dalam 

pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat yaitu alat 

pengeras suaralwarles sehingga sering kali menjadi hambatan 

dalam memberikan penyuluhan terutama pada tempat yang 

ramai dengan suara yang sangat bising dan pelaksanaannya 

tidak dapat beijalan dengan lancar. 

Berdasarkan data dari Sat Binmas Polresta Jambi bahwa 

alat pendukung berupa Toa/Wales belum di miliki oleh 

Bhabinkamtibmas, terutama untuk kegiatan dilapangan sangat 

dibutuhkan sekali sebagaimana yang disampaikan oleh 

Bhabinkamtibmas Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung 

Bripka ZUL Y ADI yang sering melaksanakan kegiatan di 

tengah masyarakat. 
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e. Anggaran yang belum memadai yang digunakan 

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh para 

Bhabinkamtibmas yang sangat padat dalam memberikan 

pelayanan, perhndungan, penganyoman masyarakat tentunya 

perlu dukungan yang sesuai dengan kegiatan yang 

dilaksanakan. Berdasarkan data yang diterima di Bidang 

Keuangan Polda Jambi bahwa Dukllllgan anggaran yang 

diterima oleh Bhabinkamtibmas selama I (satu) bulao sebesar 

Rp. l.lOO.OOO,- ( satu juta seratus ribu rupiah ) terhitung 

melaksanakan kegiatan sebanyak 22 kali jika diambil rata-rata 

I (satu) hari bahwa dukungan aoggaran yang diterirna oleh 

Bhabinkamtibrnas sebesar Rp. 50.000,- ( lima pululi ribu 

rupiah ), dana ini sangat minim sekali untuk keperluan 

Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugasnya memberikan 

pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat. 

Anggaran yang sangat minim ini merupakan salah satu 

hambatan Bhabinkamtibmas sebagai salah satu fungsi 

pengemban Polmas untuk melaksanakan kegiatan di 

rnasyarakat kelurahan. Padahal aktifitas masyarakat yang 

memerlukan pelayanan Bhabink:amtibmas dengan waktu tidak 

menentu dan dengan jumlah yang melebih dari pada jumlah 

dukungan anggaran yang diterima oleh seorang 

Bhabinkarntibmas sehingga dengan keterbatasan dukungan 
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anggaran dengan terpaksa Bhabinkamtibmas tidak dapat 

melaksanakan kegiatan lainnya. lnilah salah satunya penyebab 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap 

Bhabinkamtibmas. 

f. Kemampuan Bhabinkamtibmas perlu ditingkatkan 

Dalam Peraturan Kapolri No 03 tahtm 2015 pasal 9 

seorang Bhabinkamtibmas hams memiliki ketrampilan 

sebagai berikut: 

1) Deteksi dini; 

2) Komunikasi social; 

3) Negosiasi dan mediasi; 

4) Kepemimpinan;dan 

5) Pemecahan masalah social 

Ketrarnpilan tersebut diatas barns dimiliki oleh 

setiap Bhabinkamtibmas sehingga mereka dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik dan lancar narmm dalam 

kenyataan Bhabinkamtibas yang ada di wilayah Polresta 

Jambi belum semuanya mempunyai kemampuan tersebut 

diatas. 

lni diakibatkan dari penempatan/mutasi 

Bhabinkamtibmas yang hanya sekedar untuk mengisi 

kekosongan personil Bhabinkamtibmas di Kelurahan dan tidak 

berdasarkan UJl kompetensilkemampuan seorang 

Bhabinkamtibmas yang seharusnya sudah selayaknya 
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Bhabinkamtibmas dipilih memang personil Polri yang 

mempunyai kemampuan sebagai seorang Bhabinkamtibmas. 

g. Pentingnya dukungan dari Pemerintah daerah serta 

instansi lain dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas 

Pada pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh 

Bhabinkamtibmas sangat membutuhkan dukungan pernerintah 

setempat dimana dalam hal Pemenntahan Kelurahan yang ada 

di Kota Jambi sudah dapat membantu dalam pelaksanaan 

tugas Bhabinkamtibmas dengan menyiapkan ruangan kantor 

Bhabinkamtibmas yang berada di kantor kelurahan, 

menyiapkan ruangan rapat, apabila Bhabinkamtibmas 

mernbutuhkan ruangan dalam menyelesaikan perrnasalahan 

masyarakat dengan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat ( 

FKPM ) serta bantuan moril dalam rangka mengerakkan 

masyarakat ikut aktif dalam menciptakan kondisi yang 

kondusif di wilayah Kelurahan berupa partisipasi masyarakat 

akan kesadaran hukwn, terlibat dalarn pelaksanaan kegiatan 

Pos Kamling. 

Dernikian juga pemerintah kota Jambi sudah sangat 

mendukung pelaksanaan fungsi Polmas di Kelurahan dengan 

memberikan bantuan sepeda motor untuk sehuuh 

Bhabinkamtibmas di Kota Jambi sebnayak 62 ( enam puluh 

dua) Bhabinkamtibmas serta memberikan bantuan 
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pembangunan Pos Kamling yang ada di kelurahan dengan 

bangunan yang pennanen. 

Yang perlu perhatikan untuk selanjutnya yaitu 

pembangunan Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat 

sebagai tempat pusat kegiatan Bhabinkamtibmas dan FKPM 

dalam membicarakan permasalahan Kamtibmas serta 

melakukan rapat-rapat penyelesaian pennasalahan yang 

timbul dimasyarakat. 

Demikian juga pembangunan Rumah Kantor 

Bhabinkamtibmas yang terdiri dari mang kerja dan numg 

istirahat sehingga Bhabinkamtibmas bias tinggal menetap di 

lokasi tempat dinas dan dapat melayani masyarakat 

kelurahan/desa selama waktu 24 jam. 

Dukungan instansi terkait yang ada di pemerintah 

daerah sangat diperlukan dalam rangka melakukan pembinaan 

masyarakatlkelompok masyarakatfkomunitas sesuai dengan 

tugas, fungsi dan peranan masing-masing sehingga terciptanya 

sinergisitas dalam rangka pembinaan masyarakat terutama 

menunjuh masyarakat yang tertib, arnan dan kondusif gnna 

menciptakan masyarakat yang sadar huktun. 

Diwilayah Polresta Jambi pelak:sanaan Pemolisian 

Masyarakat sudah mendapat duk.ungan dari instansi lain yang 

ada di Pemerintah Kota Jambi dimana telah tercipta sinergitas 

3 pilar yaitu Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Lurab dalam 
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rangk:a pelaksanaan tugas di kelurahan yang didukung oleh 

instansi lain yang ada di Pemerintah Kelurahan, Pemerintah 

Kecamatan dan Pemerintah Kota Jambi. 

h. Pentingnya dukungan satuan fungsi yang ada di Polresta 

Jambi dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas 

Sebagaimana Peraturan Kapolri No. 23 tahun 2010 

tentang Sustman Organisasi Kepolisian Resor Kota bahwa di 

Polresta Jambi terdapat satuan fungsi yang terdiri dari Fungsi 

Reskrim, Fungsi Intel, Ftmgsi Sabhara, Fungsi Lantas dan 

Fungsi Binmas yang mana masing-masing mempunyai tugas 

pokok. Dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat khususnya 

di wilayah Polresta Jambi yang dilaksanakan oleh fungsi 

Binmas bersama para Bhabinkamtibmas dibutuhkan 

sinegisitas, kordinasi, dukungan sehingga dapat membantu 

tugas pengemban fungsi Binmas bukankah seluruh personil 

Kepolisian adalah pengemban fungsi Pemolisian Masyarakat. 

Sebagai contoh fungsi lalu lintas melaksanakan 

Dikmas Lantas, Binluh Lantas, penyelesaian kasus-kasus laka 

lantas yang ringan, fungsi Reskrim mengaktifkan Kring serse 

dan personil Reskrim dengan aktifuya turun kelapangan, 

Fungsi Sabhara melaksanakan patrol dialt?giS, penyelesaikan 

kasus-kasus tindak pidana ringan ( tipiring ), Fungsi Intel 

melaksanakan deteksi dini, penggalangan kepada tokoh 

masyarak:at, tokoh agama, tokoh pemuda. 
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i. Pengawasan dan Pengendalian 

Pengawasan dan Pengendalian merupakan sarana yang 

sangat penting dalam melakukan pantauan sejauhmana 

pelaksanaan tugas pengemban polmas melaksanakan 

kegiatannya di tengah-tengah masyarakat dengan harapan 

dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan serta terhindar dari kegiatan penyimpangan yang 

dilakukan Bhabinkamtibmas. 

Pada wilayah lrukum Polresta Jambi dalam hal kegiatan 

Bhabinkamtibmas ada bebarapa pengawasan yang telah 

dilaksanakan yaitu sebagai berikut : 

1) Pengawasan Internal 

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang 

dilaksanak:an secara internal yang ada di Polresta 

Jambi, yang terdiri dari sebagai berikut : 

a) Pengawasan yang dilakukan oleh atasan 

langsung yaog terdiri dati tingkat Polsek olelr 

K.apolsek, Kanit Binmas, Provost Polsek 

Tingkat Polresta yang terdiri dari Kasat 

Binmas, Waka Polresta, dan Kapolresta JambL 

b) Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat yang 

membidang tugas pengawasan terutama yang 

ada di Polresta Jambi yang terdiri dari : Kasi 

Propam dan Kasiwas. 
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2) Pengawasan Ekstemal 

Pengawasan Ekstemal yaitu pengawasan yang 

dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat, 

LSM, Media massa terhadap pelaksanaan tugas 

pengemban fungsi Polmas dalam hal ini tugas yang 

dilaksanakan oleh seorang Bhabinkamtibmas dalam 

memberikan pelayanan, pclindungan dan 

pengayoman terhadap masyarakat yang ada di 

wilayah binaan masing-masing. 

Dengan pengawasan yang dilakukan oleh masing

masmg fungsi pengawasan diharapkan kinerja pengemban 

fungsi Pemolisian Masyarak:at dapat beijalan sesuai dengan 

semestinya terllindar dari kegiatan yang menyimpang serta 

dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat, dengan 

demikian akan dapat menciptakan kepolisian yang dipercaya 

oleh masyarakat sehingga dapat mebingk.atkan partisipasi 

masyarakat dalam hal kesadaran hukum yang tinggi 

Sedangkan pengendalian yang di1akukan o1eh 

Kapolsek, Kasat Binmas, Kapolresta selalu memantau 

pelaksanaan togas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas 

dengan memberikan araban, bimbingan kepada para 

Bhabinkamtibmas setiap 1 minggu sekali oleh Kapolsek 

sedangkan oleh Kasat Binmas dan Kapolres setiap 1 bulan 

sekali yang dikumpulkan di Polresta Jambi dengan 
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melaksanakan analisa dan evaluasi tentang pelaksanaan tugas 

yang telah dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas. 

Pada kegiatan anallsa dan evaluasi, Kapolresta 

melalui Kasat Binmas menganalisa kegaitan yang sudah 

dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas bulan lalu serta 

menyampaikan kebijakan~kebijakan dari atas untuk 

dilaksanakan oleh para Bhabinkamtibmas dikemudian hari 

sehingga apa yang diprogramkan oleh pimpinan dapat 

dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas pada masyarakat tingkat 

kelurahan 

Demikian juga Bhabinkamtibmas wajib membuat 

laporan pelaksanaan tugas baik harian, mmgguan, bulanan 

dimana setiap selesai melaksanakan tugasnya seorang 

Bhabinkamtibmas wajib mengirimkan laporan ke Kapolsek, 

Kasat Binmas kemudian ditemskan ke Kapolresta dan ke 

Polda Jambi dalam hal ini Satuan Kelja Direktorat Binmas 

Po1da Jambi. 

J. Standar Pelayanan Minimal dan Standar Kinelja 

Bhabinkamtibmas. 

Penilaian kinerja seorang Bhabinkamtibmas 

dilaksanakan selama 6 (enam) bulan sekali dimana pada awal 

semester yaitu bulan Januari dan Juli seorang 

Bhabinkamtibmas wajib membuat kesepakatan Kineija yang 

ditanda tangani oleh Bhabinkamtibmas dan Pejabat Penilai 
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dan pada bulan akhir Semester bulan Juni, Desember dimana 

Pejabat Penilaian/ atasan langslmg Bhabinkamtibmas/ 

Kapolsek memberikan penilaian Kinerja Bhabinkmatibmas 

dimana faktor yang dinilai berupa factor Generik yaitu factor 

yang diberlakukan sama untuk seluruh pegawai sedangkan 

factor Spesifik adalah berbeda antara pegawai saru dengan 

lainnya, yang didasarkan atas tugas pokok, fungsi dan 

tanggung jawab jabatan masing-masing. (Vide Peraturan 

Kapolri Nomor 16 tahun 2011). 
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A. Kesimpulan 

BABY 
KESIMPULAN DAN SARAN 

L Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Wilayah Polresta Jambi yang 

diemban oleh seluruh personil Kepolisian Resor Kota Jambi untuk di 

tingkat Kclurahan dilaksanakan oleh seorang Bhabinkamtibmas yang 

lebih mengutama kegiatan prewemtif, • preventif dalam memberikan 

pelayanan, perlindungan, pengayoman kepada masyarakat kelurahan. 

Dalam pelaksanaan Pemolisian Masyarakat, Bhabinkamtibmas 

melakukan kegiatan kemitraan dengan melakukan sambaing atau 

kunjungan kepada komponen masyarakat baik aparat yang ada 

dikelurahan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kelompok 

masyarakat, komunitas sehingga terjalin hubungan kemitraan yang 

harrnonis antara Kepolisian dan Masyarakat.Disamping kegiatan 

kernitraan yang dilakukan Bhabinkamtibmas juga kegiatan pemecahan 

masalah ( Problem Solving ), dimana setiap pennasalahan yang timbul 

dirnasyarakat maka dengan melakukan musyawarah komponen 

masyarakat untuk mencari solusi permasalahan. 

2. Pada penerapan Kebijakan Pemolisian Masyarakat di wilayah hokum 

Polresta Jambi masih banyak ditemukan factor-f-aktor penghambat 

seperti dapat kita ketahui yaitu Kemampuan yang dimiliki 

Bhabinkamtibmas yang belum memenuhi kompetensi sebagai seorang 

Bhabinkamtibmas, belum tersedianya Balai Forum Kemitraan dan Polisi, 

belum tersedianya Rumah Kantor Bhabinkamtibmas yang akan 

digunak:an sebagai kantor dan tempat tinggal seorang Bhabinkamtibmas 

116 

43555.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



117 

di wilayah tugasnya, masih kurangnya sarana pendukung seperti alat 

pengeras suara ( TOA, Warles ), dukungangan operasional yang masih 

minim berupa anggaran dan Bahan Bakar Minyak. Disamping itu perlu d.i 

perhatikan tingkat kesejahteraan dan Bhabinkarntibmas dimana saat ini 

tunjangan Bhabinkamtibmas sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah 

)/perbulan yang sangat belum memadai dengan harapan jika hal tersebut 

ditingkatkan diharapkan mereka dapat lebih konsentrasi dalam 

melaksanakan tugasnya di Kelurahan. 

3. Sedangkan sebagai factor pendorong kebijakan Pemolisian Masyarakat 

di Wilayah Polresta Jambi berupa dukungan pemerintah daerah di tingk:at 

Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat Pemerintah Kota Jambi yang sudah 

bersinergi dalam mendukung pelaksanaan kebijakan Pemolisian 

Masyarakat ini. Dalarn hal ini walikota Jambi memberikan bantuan alat 

transfortasi berupa sepeda motor kepada 62 ( enam puluh dua ) 

Bhabinkamtibmas yang ada diseluruh kelurahan di Kota Jambi demikian 

juga walikota membantu pembangunan Pos Kamling yang ada di 

Kelurahan dengan bangunan pennanen sehingga masyarakat dapat 

melaksanak:an kegiatan Siskamling di lingkungannya. 

Selanjutnya yang tidak kalal1 penting factor pendorong yaitu 

semangat Bhabinkamtibmas dalam melak.sanakan tugasnya memberikan 

pelayanan, perlindungan, penganyoman kepada masyarakat walaupun 

dalam pelak.sanaan banyak sekali mengalami kekurangan balk berupa 

anggaran, BBM, sarana prasarana namun pelaksanaan tugas dapat 

dilaksanakan dengan lancar dan baik. 
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4. Kebijakan Pemolisian Masyarakat melalui Peraturan Kepolisian Nomor 

03 Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh peogemban Polmas yaitu Kasat 

Binmas, Unit Binmas Polsek dan Bhabinkamtibmas dimana 

melaksanakan tugas Pelayanan, Pengayoman dan Perhndungan dengan 

rincian tugas berupa pembinaan penyuluhan, sambaing atau kunjungan 

dalam membangun kemitraan dengan Lurah!Kepala Desa, Babinsa dan 

komponen masyarakat ( tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, 

tokoh agama ), Problem Solving/Pemecahan Masalah yang timbul 

dimasyarakat dilaksanakan dengan musyawarah melibatkan seluruh 

komponen masyarakat. Sehingga pelaksanaan togas dilapanganan sesuai 

dengan Kebijakan yang tergaris pada Peraturan Kapolri No. 03 Tahllll 

2015. 

B. Saran 

Dalam rangka mendukung kebijakan pemolisian masyarakat di 

wilayah hukum Polresta Jambi maka disarankan kepada Kapolresta Jambi 

sebagai berikut : 

1. Dengan sungguh-sungguh memperhatikan kebijakan 

pemolisian masyarakat dengan cara membuat program yang 

mengarah ke pelaksanaan tugas pre-emtif dan preventif dan 

mengarahkan fungsi SDM untuk memilih personil 

Bhabinkamtibmas yang rnemang memiliki kompetensi sebagai 

Bhabinkamtibmas sehingga jangan ada anggapan unhlk 

memenuhi kebutuhan di Kelurahan saJa namun 
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Bhabinkamtibmas yang ditempatkan di Kelurahan memang 

betul-betul mempunyai kemampuan. 

2. Memberikan penekanan kepada fimgsi Binmas dan 

Bhabinkamtibrnas untuk melaksanakan tugas sesuai dengan 

kebijakan pemolisian masyarakat sehingga penerapan 

kebijakan Implementasi dan strategi Pemolisian Masayarakat 

benar-benar dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas terutama 

pada kegiatan pemlfentukan Fomm Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat sehingga kemitraaan dan Pemecahan Masalah 

dapat dilaksanakan dalam rangka menciptakan situasi yang 

kondusif di Masyarakat. 

3. Kordinasi dengan pemerintah Kota jambi untuk membangun 

Balai Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat serta 

membangun Rmnah Kantor ( Rukan ) Bhabinkamtibmas 

sehingga pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas 

dapat lebih cepat yang merupakan pelayanan prima. 

4. Membuat perencanaan untuk diusulkan pada tingk:at kesatuan 

yang lebih atas berupa peningkatan Anggaran Dukungan 

Operasional, dukungan BBM, dan peningkatan kesejahteraan 

Bhabinkamtibmas baik itu tunjangan jabatan mauptm 

tunjangan yang lainnya, sehingga Bhabinkamtibmas dapat 

konsentrasi dalam pelaksanaan tugasnya di Kelurahan. 

5. Mengusulkan personil Bhabinkamtibmas untuk mengikuti 

pendidikan kejuruan, penataran, seminar, diskusi-diskusi dalam 
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rangka meningkatkan kemampuan Bhabinkamtibmas baik 

berupa kemampuan fungsi tehnis kepolisian maupun 

pengetahuan-pengetahuan yang lain dengan harapan 

pengetahuan Bbabinkamtibmas akan lebih baik lagi. 

6. Kapolresta Jambi dalam menentukan mutasi/penempatan 

personil Bhabinkamtibmas dengan melakukan prosedur 

Assesement jabatan sebagai Bhabinkamtibmas sehingga 

penempatan Bhabinkamtibmas memang sesuai dengan 

kompetensi yang dimiliki oleh seorang Bhabinkamtibma 
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Larnpiran 2 

DATA BHABINKAMTIBMAS POLRESTA JAMBI BULAN APRIL2018 
.. - -- ··--

1 2 3 5 6 7 6 9 10 11 ·r -RUSLAN HADI SUNGAf- . ·-- KEP/32N/2014 ---· 
AIPTU/ 085267435535 2110.28 

MH1KC5218F 
KC52E1243395 62100405 ASAM TGL 16-05-2014 1<246594 

HARTAWANSY BRIGADIRI 
ORANG MH1KC5219X 

2 
AH 78110723 KAYO 2112-28 F KC52E1243958 

PASAR HIT AM 1<248264 

3 TL. SITOMPUL BRIGADIR BERING IN SKEP/10/I/2012TGL 16-
081366161701 2111-28 

MH1KC521XF 
KC52E1243470 

01-2012 1<246600 

4 ADI BRIGADIRI PASAR 
KEP/26NI/2017 TGL14- 81366698655 2113-28 

MH1KC5210F 
KC52E1243994 SUBRATA,SH 85090962 ()6..2017 1<246590 

5 
DELl 

BRIGADIR TLG. SKEP/10/1/2012 TGL 16- 2212-28 KC52E1244081 PANDAYAN BANJAR 01-2012 

6 ROHMAD 
BRIPKAI 

SULANJANA 
SKEP/1 0/1/2012 TGL 16- 085357146428 2211·28 

MHtKC217F 
KC52E1244038 

80041128 01-2012 1<246571 - -- ----- ·------·-------- -------
SKEP/151112014 TGL 30:.-

--- .. ~--
7 MARIO I 

AIPTUI KASANG 085266680403 221
9-

28 
' MH1KC5219F KC52E1244277 

74110419 
JBI TIMUR 

01-2014 1<246555 

i BRIPKA/ SKEP/10/112012 TGL 16- MH1KC5217 
8 M. DANI 

79051155 
TJG. PINANG 

01·2012 
085266163227 2218-28 

FK246568 
KC52E1246568 

9 M. ICHSAN 
AIPDA/ TJG. SARI SKEP/144/XI/2014 081366436276 221-4-28 

MH1KC521XF 
KC52E1244201 

77100434 1<246564 

10 M. EFENDI BRIGADIRI SIJENJANG 
KEP/51NIII/2013 TGL 

082379793351 2213-28 
MH1KC5216F 

KC52E1244082 
80070313 30-08-2013 1<246271 

11 RIKI SUHENDRI BRIGADIRI KSG. JAYA 
SKEP/60/IV/2015 

2215-28 
MH1KC5215F 

KC52E1244236 
TGL 24·04-2015 1<246570 ·---- - ------·· ---------

SKEP/15/112014 TGL 30- MH1KC5217F 
12 H. DAULAY AIPDA/78030865 

py 
081278032099 2220-28 KC52E1244309 

SELINCAH 01-2014 1<246232 

13 ROSSY 
BRIPKA/82060539 RAJA WALl 

KEP/51NIII/2013 TGL 
081366341222 2217-28 

MH1KC5210F 
KC52E1244239 

SEFRIAWAN 30-08-2013 1<246556 

14 HOTMAN 
BRIPKA BUDIMAN 

SKEP/60/IV/2015 TGL 082378510066 2216-28 
MH1KC5217F 

KC52E1244238 
SITOMPUL 24-04-2015 1<246557 

15 HARTONO AIPDA/77020540 JBI WIJAYA SKEP/49Nl!2011 TGl 
081366826416 2321-28 

MH1KC521XF KC52E1246228 
SELATAN PURA 06-06-2011 K247391 

16 BAMBANG.S AlPTUnS080945 EKAJAYA 
SKEP/80002010 TGl 

08237291466 2317-28 
MH1KC5218F 

KC52E1245631 
24-10-2010 1<248846 
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17 MUKHARl BRIGADIR/86051976 

TAMBAK 
2316-28 

MHIKC~218FK 
KC52El244567 SARI 247003 

18 
ROHMULYANT 

BRIPKN60061054 PAAL:MERAH SKEP/32/V/2014 TGL 16-
085366412898 2320-28 

lv1HIKC5213FK 
KC52El245117 , 

0 05-2014 248897 

19 
HENDRA AIPTUn7t00084 PASIRPUTIH 

SKEP/1611/2016 TGL - 085266165745 2315-28 
:MHIKC5218FK 

KC52EI244507 DARMAWAN 01-2016 246062 
JBI 

PAKUAN SKEP/1011!2012 TGL 16- MH1KC52IXF 
20 SYAHRlAL AIPTUnSI00756 SELATAN BARU 01-2012 

085366455247 2318-28 
K248895 

KC52El245670 

21 
OOLID 

AIPTUn7030151 THEHOK SKEP/3MIU2015 085380435005 2314-28 
.MHIKC5214FK 

KC52E 1244482 SIREGAR 246303 

22 MUHLIS AJPD A/790 I 03 3 9 lLG. SKEPII542/X/2001 TGL 82371373542 2313-28 
.MHIKC5213FK 

KC52El244333 BAKUNG 26-10-2001 246230 

23 
YOHANES 

AIPDAJ6209Q255 L. SELATAN SKEP/01/1/2010 TGL 02-
085273276696 2319-28 MHIKC5214FK 

KC52E1245696 AGUS 01-2010 248911 

24 ABIUSMAN BRIGADIR 
CEMPAKA SPR!Nn6/II/2018 TGL2S. 081539493484 2608-28 

MHIKC5210FK 
KC52EJ246329 

PUTIH 02-2018 247433 

25 DAUD SINAGA BRlGADIR 
TALANG SKEP/10/I/2012 TGL 16-

085208051979 2614-28 
MH1KC5217FK 

KCS2El253580 
JAUH 01-2012 255741 

26 ZUl.YADIN AIPDA/78120249 PAVOLEBAR 
SKEP/10!1/2012 TGL 16· 

085266757397 2609-28 
MHIKC5216FK 

KC52El2 01-2012 247386 

27 
GANDAPUTRA 

BRlPKA/81030011 JELliTUNG 
KEBUN SKEP/49NI/20ll TGL 08-

082269000228 2611-28 
MHIKCS21XF 

KC52El248303 JAVA HANDIL 06-2011 K250243 
--~- 1------- ~ ··--· 

"MHtKC5210FK 
--~~ 

28 
ADE PERMADl, 

BRIPKN 
HANDIL KEP/51fVIII/2013 TGL 30-

085266930178 2610-28 KC52E1247825 SH JAVA 08-2013 250056 

29 SARTUNI BRIGADIR/78020755 LBK. SKEP/101l/2012 TGL 16-
082182323477 2612-2!1 

MH1KC52IOFK 
KC52El253540 

BANDUNG 01-2012 255578 

30 
FERRY 

BRIGADIR JELUTUNG KEP/68/XV2017 TGL 29-
081367789996 2613-28 

MH1KC521XF 
KC52El253571 

ARNANOOSH 11-2017 K.255751 

31 AHMADFAUZI AIPTU/75080513 
KOTA KEN ALI SKEP/601IV/2015 TGL 24· 08127334009 2414-28 

MH1KCS212FK 
KC52El253600 BARU ASAM 04-2015 255744 

32 ALPIS 
BRIGPOU8606!38 BAGAN KEP/88/XII/20 16 

08526647888 
2419-28 

MHIKC52!8 KC52EI25371 
8 PETE 8 FK255909 2 

33 M. HAFIT BRIPKA/83110053 
SIMP III KEP/06/IJ20 !6 TGL 08526606812 

2421-28 
MHIKC52ll KC52E225375 

SIP IN -01-2016 0 FK255847 I 
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34 ASWAR AIPTU BELIUNG 2418-28 
MH1KC5214F 

K255874 
-

35 GINOTO 
AIPTU/60090398 KENALI SKEPn9/IX/2012 TGL 085383344888 2415-28 MH1KC5218F 

KCS2E 648 HAREFA ASAM 06-09-2012 1<255827 

36 REYNOLD P. 
BRIPKA SUKA 

SKEP/1 03/XII/2013 082374954748 2423-28 MH1KC5214F KC52E1253754 SILABAN KARYA 1<255880 

37 MUKSIN, S.H AIPTUn4100376 KOTA 
MAYANG SKEP/06/1/2016 081274255599 2417-28 

MH1KC5213F 
KC52E1253710 BARU 1<255865 

38 MARKOS 
AIPTU/74050092 RAWASARI 

SKEP/1 01112012 TGL 16- 085268414707 2419-28 
MH1KC5216F 

KC52E1253752 PARHUSIP 01-2012 1<255908 

39 ASP IN 
AIPTUtn090522 KENALI SKEP1144/Xl/2014 TGL 

085266377752 2420-28 MH1KC5219F 
KC52E1253719 GULTOM BESAR -11-2014 1<255868 

40 DIKKI ANDRIA 
AIPTU/77060144 PAALUMA SKEP/68/Vl/2012 TGL 

085266781'700 2416-28 
MH1KC521XF 

KC52E1253686 LUBIS 06-06-2012 1<255832 

41 HENDRIYADI BRIGADIR/78070947 MURNI SKEP/69NI/2012 TGL 
085266696472 2518-28 

MH1KC5213F 
KC52E1253792 

06·06-2012 1<255896 

42 AFRIJON 
BRIPKA/61050005 

SUN GAl SKEP/1 0/1/2012 TGL 16-
081367731107 2521-28 

MH1KC5218F 
KC52E1253807 BUST AMI PUTRI 01-2012 K255893 

43 VIKI VJ 
BRIPKA/85080360 

DANAU 
LEG OK SKEP/122/XI2015 081373148868 2519-28 

MH1KC5211F 
KC52E1253793 SORMIN SIPIN 1<255900 

44 OANANG 
BRIPKA/80010754 

SOL OK STR/14111112015 TGL 23-
08127475646 2517-28 

MH1KC5215F 
KC52E1253877 ' SANTOSO SIPIN 03-2015 1<255883 

45 HARtS 
BRIGADIR/82031292 SELAMAT 

SKEP/113/IX/2015 TGL 
065266789626 2516-28 

MH-1KC5210F 
KC52E1253758 

ARDIANSYAH -09-2015 1<255855 

46 KONADI AIPTU T.PURA TEL UK ST/103/X/2016 TGL • 
085266755065 251 5-

28 
, MH1KC5212F KC52E1253756 

KENALI 10..2016 1<255856 

47 
0001 RISMAN 

AIPDA/79010338 PENYENGAT 
KEP/51NIII/2013 TGL 

061366560479 2523-28 
MH1KC5214F 

KC52E 1253566 
JANSA 30-08-2013 1<255812 

46 ROBBY BRIGADIR/86020607 BLRN. KEP/137002014 TGL 
085268375234 2522·28 

MH1KC5210F 
KC52E1253564 

BILARDO, SH KENALI 23-10-2014 1<255757 

49 SUAATNO BRIPKA175120469 PEMATANG KEP/60/X/2010 TGL 07-
081274311121 2520-28 

MH1KC5216F 
KC52E1253805 

SULUR 10-2010 K2558926 

50 MUHAMMAD 
AIPTU 

SIMP IV SKEP/01/XI/2013 TGL 
081366521039 2524-28 

MH1KC521XF 
KC52F1253569 THAHIR SIPIN 06·11-2013 1<255748 

51 SISWOYO BRIPKA/80050553 
TELANAI SKEP/1221Xf2015 TGL 

081366786747 2514-28 
MH1KC5213F 

KC52E1253755 PURA 19-10-2015 K255848 
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MH1KC5215F KC52E1253677-52 RANDI KURNIA BRIGADIR/86070024 
ULU KEP/25/111/2016 085266144223 2716-28 GEDONG J255818 

53 
ABDUL SALIK, 

BRIPKA/79090854 
PASIR KEP/1441)(112014 081377551622 271 S.28 

MH1KC5213F KC5231253639 
S.H PANJANG 1<255834 

54 ALMUZANJ, 
BRIGADIR/81060076 D. TELUK OLAK SKEP/112/VIU/2015 TGL 

085266128940 2712-28 
MH1KC5211F 

KC52E1253574 
S.Sv KEMANG -08-2015 1<255752 

55 
UN TUNG BRIGADIR/8611 0677 TJ. RADEN KEP/144/XI/2014 082388555868 2713-28 

MH1KC5218F KC52E1253579 
SELAMAT 1<255716 

56 AANTABRONI BRIGADIR/79120590 TJ. PASIR 
KEP/51Nlll/2013 TGL 085268932075 2714-28 

MH1KC5212F 
KC52E1253630 30-08-2013 1<255761 

57 
BENNY EKO 

BRIPKA/84041300 
ARAB SKEP/15/1/2014 TGL 30- 085266633367 2812-28 

MH1KC5217F 
KC52E1253768 

PUTRA MELJ\YU 01-2014 K255867 

" INDRAM BRlPKA/79081217 
MUDUNG KEP/49Nl/2011 

085369225799 2811-28 
MHIKC5215FJ KC52El253765 

LAUT 255818 

" 
M.FAUZAN 

BRIGADIR/86100578 TJ. JOHOR 
SKEP/144!Xll2014 TGL 

081366521039 2810-28 
MHIKC5216FK 

KC52E1253762 
ZUCHRI PELAYAN -11-2014 255861 

60 
DEDDY 

BRIGADIRJn120740 
GAN 

KP.TENGAH 
SKEP/71/X/2016 TGL - 085216361005 2815-28 MH1KC5210FK. KC52E1253728 

WIIAYA 10-2016 255902 

61 FANDI A BRIGADIR/86101109 KP.JELMU 
SKEP/113/VIIU2015 TGL 

08:52660061:59 2813-28 
MH1KC5215FK 

KC52E1253769 
-08-201:5 255866 

SUHENDRIW, AIPTUn 106034 9 
TAHTUL SKEP/1:511/2014 TGL . 

081366911980 2809-28 MHJKC5219FK I KC52E1253734 62 S.H YAMAN 01-2014 255725 
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Lampi ran: 3 

KUESIONER PENELITIAN 

ANALISIS PEMOLISIAN MASYARAKAT 

Dl WI LA YAH HUKUM POLRESTAJAMBI 

IDENTITAS RESPONDEN NO. RESPONDEN 

Nama NO. HANDPONE 

Umu r 

Pekerjaan/Jabatan 

Ala mat 

PETUNJUK PENGISIAN 

1. Jawablah pertanyaan ini sesuai dengan yang anda katahui dan pahami. 

2. Sebelum memberikan jawaban agar dibaca dengan tetiti dan seksama pertanyaan yang diajukan 

sehingga benar-benar paham maksud dari pertanyaan. 

3. Agar dalam menjawab berdasarkan pendapat, yang dialami, yang dilihat, yang diketahui sendiri 

tanpa terpengaruhi dengan orang lain. 

SOAL-SOAL 

1. Apakah anda mengenal dengan baik Bhabinkamtibmas yang bertugas di wilayah kelurahan anda 

? jelaskan 

Jawaban : 

2. Apakah Anda pernah didatangi oleh Bhabinkamtibmas dalam rangka tugas sam baing ke rumah 

atau tempat anda bekerja? jelaskan 

········································································································································································ 

3. Apakah Anda ada memiliki nomor Hand pone Bhabinkamtibmas yang bertugas di kelurahan 

blnaan ? jelaskan 

Jawaban: 
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4. Apakah Anda pernah melihat Bhabinkamtibmas melaksanakan patroli dengan Kendaraan 

Bermotor di kelurahan anda 7 jelaskan 

Jawaban: 

S. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang kewaspadaan diri dalam 

menghadapi terjadinya Kejahatan ? Jelaskan 

Jawaban: 

6. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang kesadaran hukum kepada 

warga masyarakat Kelurahan ? Jelaskan 

Jawaban: 

7. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang bahaya Narkoba kepada 

warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan 

Jawaban: 

8. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang kenakalan remaja terutama 

pad a warga masyarakat yang usia remaja? Jelaskan 

Jawaban: 
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.................................................................................................................................................................... 

9. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang Kesadaran berlalu lintas 

terutama pada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan 

Jawaban: 

10. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan penyuluhan tentang Kesadaran masayarakat 

untuk melaksanakan giat Pos Kamling terutama pada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan 

Jawaban: 

11. Apakah pernah Bhabinkamtibmas bersama masyarakat melakukan penangkapan thd pe/aku 

kejahatan yang tertangkap tangan pada saat melakukan aksinya di wilayah kelurahan ? 

Jelaskan 

Jawaban: 

12. Apakah pernah Bhabinkamtibmas melakukan pengecekan terhadap kegiatan Pos Kamling pada 

mal am hari terutama pada warga masyarakat kelurahan ? Jelaskan 

Jawaban: 

13. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan pengawalan terhadap warga I pengusaha 

/pedagang yang mengambil dana tunai di Bank? Jelaskan 

Jawaban: 
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............................................ ································································ ·························································· 

..................................................... ··························································-···-················································ 

14. Apakah pernah Bhabinkamtibmas membentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat 

(FKPM) yang ada di Kelurahan? Sudah berapa lama jalaskan 

Jawaban: 

15. Apakah pernah Bhabinkamtibmas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat 

bersama Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM) yang ada di Keiurahan Jelaskan 

masalah apa saja, berapa banyak ? 

Jawaban: 

16. Apakah pernah Bhabinkamtibmas menghadiri Rapat-Rapat di Kelurahan bersama-sama warga 

masyarakat Kelurahan dan perangkat Kelurahan tentang apa jelaskan ? 

Jawaban: 

17. Apakah pernah Bhabinkamtibmas mendatangi TKP terjadinya Kriminalitas·dan laka lantas yang 

terjadi di Kelurahan berapa kali, masalah apa saja jelaskan ? 

Jawaban: 

18. Apakah pernah Bhabinkamtibmas memberikan pertolongan pertama kepada korban kejahatan 

dan laka Lantas yang terjadi di Kelurahan ? 

Jawaban: 
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19. Bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung jalannya pembangunan di kelurahan, 

baik dalam pengawasan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun giat-giat social 

lainya jalaskan ? 

Jawaban: 

20. Apakah pernah Bhabinkamtibmas ikut dalam kegiatan keagamaan, kegiatan social dan budaya, 

kegiatan gotong royong di kelurahan ? Jelaskan 

Jawaban: 

21. Apakah Bhabinkamtibmas selalu hadlr pada setiap kegiatan keramaian/aktivitas masyarakat 

guna memberikan rasa a man kepada masyarakat? Jelaskan 

Jawaban: 

22. Apakah pernah Bhabinkamtibmas melakukan kordinasi tentang keamanan dan ketertiban 

dengan lurah, BPD, KETUA RT/KADUS/Perangkat lainnya TOMA, TODAT, TODAyang ada di 

Kelurahan? Jelaskan 

Jawaban: 

23. Apakah ada inovasi Bhabinkamtibmas dalam membantu masyarakat Kelurahan terutama pada 

bidang ekonomi, social, pendidikan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat ? Jelaskan 

Jawaban: 
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24. Apakah pernah Bhabinkamtibmas melaksanakan pembinaan Remaja, Pemuda, dan wanita yang 

ada di Kelurahan Kapan, berapa kali jelaskan? 

Jawaban: 

25. Bagaimana tingkat kepuasan masyarakat dalam hal pelayanan Polri yang diberikan oleh 

Bhabinkamtibmas di Kelurahan ? jelaskan 

Jawaban: 

H a r I 

Tanggal 

Tanda Tangan 
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lampiran: 4 

INDEPTH INTERVIEW GUIDE 
PANDUAN WAWANCARA MENDALAM 
ANALISIS PEMOUSIAN MASY ARAKAT 
DI WILA YAH HUKUM POLRESTA JAMBI 

Analisa Pemolisian Masyarakat 
Di Wilayah Hukum Polresta Jambi 

Maret, 2018 

NASKAH PENGANT AR I TUJUAN WAWANCARA (5 minutes) 
Sebagaimana kita ketahui bahwa pengemban tugas Polri di tingkat Kelurahan adalah 

Bhabinkamtibmas yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di 
Kelurahan .. 

Kami tertarik Wltuk mengetahui pandangan Bapak/Sdra berkaitan sejauhmana yang telah 
dilak:sanakan oleh Para Bhabinkamtibmas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat 
kelurahan sesuai dgn Analisa Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum Polresta Jambi dan 
bagaimana respon masyarakat kelurahan dengan apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas 
kepada Bapak/Sdra. 

Kami berharap Bapakllbu dapat meluangk.an waktu untuk mendiskusikan masalah ini 

NASKAH PENGANTAR I PERKENALAN (5 minutes) 
Dapatkah Bapak/Sdra menerangkan nama dan sedikit keterangan tentang diri anda, 

alamat dan tempat tinggal, tugas danjabatan dalam memberikan informasi berkaitan pelaksanaan 
tugas Bhabinkamtibmas, sebagai perkenalan. 

WAWANCARA I PENGALAMAN PELAKSANAAN (10 minutes) 
Dapatkah kita membicarakan tugas·tugas yang dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas 

dalam perwujudan Implementasi Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Permolisian 
Masyarakat ( POLMAS). 

WAWANCARAIPANDANGANUMUMTENTANGKINERJABHABINKAMTIBMASDI 
WILAYAH POLRESTAJAMBI DLM IMPLEMENTASIPERKAP NO 03 TAHUN 2015 (15 
minutes) 

Dapatkah Bapak/Sdra menerangkan apakah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh 
Bhabinkamtibmas dapat dilaksanakan secara optimal? 

Menurut Bapak/Sdra hal-hal utama apa yang menyebabkan kondisi pelaksanaan tugas 
Bhabinkamtibmas seperti yang kita lihat sekarang? 
Bagaimana dalam hal Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kejelasan tugasnya? 
Bagaimana dalam hal sumber-sumber daya yang dibutuhkan? 
Bagairnana dalam hal keterlibatan dan urnpan balik pimpinan? 
Bagaimana dalam hal penghargaan oleh pimpinan? 

WAW ANCARA I DESKRIPSI RESPON MASY ARAKAT TTG PEMOLISIAN 
MASYARAKAT DIWILAYAHHUKUMPOLRESTAJAMBI(l5 minutes) 
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Dapatkah Bapak/Sdra membicarakan situasi kriminalitas dan kejadian selarna 

pelaksanaan pembinaan oleh Bhabinkarntibmas serta bagaimana partisipas1 masyarakat dalam 
memelihara Kamtibmas? Apa jenis dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam pernelihara 
Karntibmas? 

Bagaimana penilaian Bapak/Sdra, tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Bhabinkarntibmas pada wilayah anda? 

Partisipasi yang aktif dr masyarakat, apakah sdh terlaksana? 
Dukungan masyarkat sejauh mana dalam pelaksanaan tugas Bhabinkamtibmas? 
Kcmitraan yang dibangun oleh Bhabinkamtibmas apakah telah terlaksana? 
Pennasalahan masyarakat apakah dapat diselesaikan uleh Bhabinkamtibmas? 
Masyarakat sebagai subjek dalam memelihara Kamtibmas apakah sdh dilaksanakan? 
Dukungan lnstansi Lain apakah sdh dapat terlaksana? 
Apakah Kejahatan pada wilayah anda dapat dicegah ? 

WA WANCARA PENERAPAN POLMAS DIMASYARAKA T KELURAHAN DI 
WILAYAH HUKUM POLRESTA JAMB! (15 minutes) 

Bagaimana Penerapan Polmas dimasyarakat kelurahan? 
Apa jenis dan Cara penerapan yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas terhadap 

masayarakat kelurahan menurut pandangan Bapak/Sdra? 

Apakah Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) sdh terbentuk? 

Baga•mana Forum Kemitraan Pohsi dan Masyarakat dalam menyelesaikan pennasalahan 
dimasyarakat sudah berjalan, sdh berapa ban yak permasalahan yang diselesaikan dan masalah 
apa saja? 

Apakah Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dan Keamanan swakarsa lainnya 
sudah berjalan di Kelurahan? 

Kegiatan apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam membina Kemintraan 
terhadap masyarakat? 

PENUTUP I RINGKASAN (10 minutes) 

Kita sudah membicarakan tentang Implementasi Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 
tentang Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Wilayah hukum Polresta Jambi 

Sebelum wawaancara ini diakhiri, mungkin Bapak/fbu ada saran-saran terkait Penerapan 
Peraturan Kapolri No. 03 tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat (POLMAS) yang 
pelaksanaan di Kelurahan diemban oleh Bhabinkamtibmas di Wilayah Polresta Jambi 

Terimakasih atas infonnasi dan partisipasi Bapak/Sdra. 
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Lampiran: 5 

1. Judul penelitian : Analisis Pemolisian Masyarakat di Wilayah Hukum PolrestaJambi. 

2. Identitas Peneliti 
Nama : ASRIL 

NIM : 50063!782 

Program Studi : MAP On Line UT 

UPBJJ :JAMB! 

No. Hp I telepon : 08!279761964/0741-573633 

E-mail asril.usmanwdw@gmail.com 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Pada pelaksanaan penelitian ini telah dilakukan penyebaran angket berupa pengisian 

kuesioner oleh para Informan yang diambil secara sampling sebanyak 10 (sepuluh) Informan 

yang tersebar di seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kota Jambi selanjutnya 

untuk mendapatkan data yang valid maka peneliti melaksanakan wawancara dengan para 

informan yang telah dipilih yang mewakili dari komponen masyarakat yang terdiri dari 

Lurah, Ketua RT, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama dengan 

hasilnya sebagai berikut : 

1. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pacta tanggal 28 Maret 2018 

terhadap nama ED! JUNAID!, umur 51 tahun, jabatan Ketua Rukun Tetangga 

21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi memberikan 

keterangan sebagaiberikut : 

a. Bahwa yang bersangkutan sudah kenai dengan baik dengan 

Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Lima An. Aiptu Dikky Lubis dimana 
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Bhabinkamtibmas sering bersirahturami dengan Ketua RT 21 dengan cara 

mendatangi rumah Ketua RT 21 dalam waktu tidak menentu dimana 

dengan sering ketemu maka terjadi komunikasi antara keduanya untuk 

membicarakan berkaitan situasi keamanan dan ketertiban terutama di 

lingkungan Rumah Tetangb'll (RT) 21 disamping itu terjad1 komunikasi 

melalui handpone apabila ada sesautu kondisi yang mendesak yang 

memerlukan kehadiran_ Bhabinkamtibmas di tengah-tengah masyarakat 

Rumat Tetangga (RT) 21 dan sekitarnya. 

b. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat RT 

21 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru maka Bhabinkamtibmas 

melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutarna berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

1) Kewaspadaan diri dalam menghadapi ancaman teijadinya 

kejahatan atau Kriminalitas; 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda; 

3) Tentang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan R T. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, diRT, adanya keramaian di Kelurahan 

dan RT, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegitan secara resmi 
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maupun kegiatan yang tidak resmi sebagai contoh pada saat para pemuda yang 

sedang berkumpul di pinggir jalan. 

c. Dikelurahan Paal Lima belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang timbul dirnasyarakat 

maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah yang 

dilaksanakan di rumah Ketua RT atau di rumah tokoh Masyarakat/Adat 

dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa 

di pimpin oleh ketua adat atau tokoh masyarakat sampai mendapatkan 

kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaianlperjanjian yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

d. Pada kegiatan-kegiatan di RT Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama 

kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, 

kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaianlhajatan 

masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan oleh masyarakat 

dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, 

sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan 

terse but. 

e. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Ketua 

RT, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda 

beijalan dengan baik 

f Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat Kelurahan Paallima 

Kecamatan Kota Bam salah satu inovasi yang dilakukan oleh 

Bhabinkamtibmas Kelurahan Paal Lima dengan memberikan bantuan 
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kepada masyarakat bibit buab naga dengan harapan masyarakat dapat 

melakukan budi daya buah Naga pacta lokasi halaman rumah masing

masing sehingga dapat menambah penghasi1an masyarakat untuk 

kebutuhan sehari-hari. 

g. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, pos yandu, kegiatan 

remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para 

pemuda. 

h. Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkarntibmas cukup memuaskan 

masyarakat dan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran 

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

2. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 

terhadap nama M. HUSAIRI, umur 46 tahun, jabatan Ketua Rukun T etangga 02 

Kelurahan Tengah Kecamatan Pelayangan Kota Jambi memberikan keterangan 

sebagaiberikut : 

a. Babwa yang bersangkutan sudab kenai dengan baik dengan 

Bhabinkarntibmas Keluraban Tengab Kec. Pelayangan An. Brigadir Dedi 

Wijaya dimana Bhabinkamtibmas sering bersirahturami dengan Ketua RT 

02 Kelurahan Tengah Kec. Pelayangan Kola Jambi dengan cara 

mendatangi rumah Ketua R T 02 dan senng ketemu karena 

Bhabinkamtibmas sering berkunjung ke Pos Kamling kami serta 

membicarakan berkaitan situasi keamanan dan ketertiban terutama di 
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lingkungan Rumah Tetangga (RT) 02 Kel. Tengah disamping kami sering 

berkomunikasi melalui handpone apabila ada sesautu kondisi yang 

mendesak yang memerlukan kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah

tengah masyarakat Rumat Tetangga (RT) 02 dan sekitamya. 

b. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat RT 

02 Kelurahan Tengah Kecamatan Kota Pelayangan maka 

Bhabinkamtibmas melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluban kepada 

rnasyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

I) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda -dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

keramaian; 

2) Tentang Kenakalan Remaja~ 

3) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu I iotas bersama

sama Mahasiswa KKN dengan pemasangan stiker~ 

4) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluban ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, di RT, adanya keramaian di Kelurahan 

dan RT, pada saat kegiatan pemudalpemudi, remaja baik kegitan secara resmi 

maupun kegiatan yang tidak resmi sebagai contoh pada saat para pemuda yang 

sedang berkurnpul di pinggir jalan. 

c. Dikelurahan Tengah Kec. Pelayanagn belum terbentuk Forum Kemitraan 

Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang timbul 
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dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan musyawarah 

yang dilaksanakan di rumah Ketua RT atau di rumah tokoh 

Masyarakat/Adat dengan cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak 

yang bersengketa di pimpin oleh ketua adat atau tokoh masyarakat sampai 

mendapatkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat 

perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

d. Pacta kegiatan-kegiatan di RT Bhabinkamtibmas selalu hadir terutama 

kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong royong, 

kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, keramaian/hajatan 

masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan oleh masyarakat 

dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan pengamanan, 

swnbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan pembangunan 

tersebut. 

e. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Ketua 

RT, Lurah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda 

berjalan dengan baik. 

f. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja 

masjid terutama Wltuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

g. Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas cukup memuaskan 

masyarakat dan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran 

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 
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3. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 26 Maret 2018 

terhadap nama ZULKARNAIN,SE umur 48 tahun, jabatan Lurah Solok Sipin 

Kec. Danau Sipin Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut: 

a. Bahwa yang bersangkutan sudah kenai dengan baik dengan 

Bhabinkamtibmas Kelurahan Solok Sipin Kec. Danau Sipin An. Brigadir 

Danang Santoso dimana Bhabinkamtibmas sudah sangat bersenergi 

dengan kelurahan sering bersirahturami dengan makan, ngopi bersama di 

rumah Lurah Solok Sipin, setiap saat kami selalu berkomunikasi melalui 

HP dan W A saling bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi 

Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan. 

b. Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran hukum masyarakat 

Kelurahan Solok Sipin Kec. Danau Sipin Bhabinkamtibmas Brigadir 

Danang Santoso selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan 

kepada masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai 

berikut: 

1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinay 

kejahatan. 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

kerarnaian ; 

3) Tentang Kenakalan Remaja; 
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4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

5) Kesadaran masyarakat dalarn rangka melaksanakan kegiatan 

Siskarnling di lingkungan RT. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, pada 

saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik kegitan secara resmi maupun kegiatan 

yang tidak resmi sebagai contoh pada saat para pemuda yang sedang berkumpul 

di Kelurahan ataupun Masjid. 

c. Dikelurahan Solok Sipin belum terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan yang timbul dimasyarakat 

maka penyelesaiannya dengan rnengadakan musyawarah yang 

dilaksanakan di Kantor Kelurahan atau di rurnah tokoh Masyarakat/Adat 

dengan cara rnelakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa 

di pimpin oleh ketua adat atau tokoh masyarakat sebagai contoh baru 

seminggu saya menjabat lurah kami pernah menyelesaikan kasus 

perselingkuhan di warga dimana musyawarah tsb menghasilkan 

kesepak:atan perdamaian serta dibuatkan surat perdamaianlperjanjian yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

d. Pacta kegiatan-kegiatan di Kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, 
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keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 

pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangiman tersebut. Disamping selalu melakukan patorli di wilayab 

Kelurahan~ 

e. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan 

memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan 

penyuluabn dan memberikan bantuan peralatan pos kamling seperti 

rnemberi senter, mantel hujan dll. 

f. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda be~alan 

dengan baik. 

g. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja 

rnasjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

h. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas sambaing!Door To Door System maka 

Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas cukup memuaskan 

masyarakat dan masyarakat sangat terbantu dengan kehadiran 

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

4. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pacta tanggal 26 Maret 2018 

terhadap nama HENDRY ASMY SAPUTRA, umur 31 tahun, jabatan Lurah 

Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut: 
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c. Bahwa yang bersangkutan sering berkordinasi dengan Bhabinkamtibmas 

Kelurahan Jelutung Kec. Jelutung An. Brigadir Feri Nando dimana 

Bhabinkamtibmas sudah sangat bersenergi dengan Babainsa, lurah , setiap 

saat kami selalu berkomunikasi rnelalui HP dan WA saling bertukar 

informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di 

Wilayah Kelurahan. 

d. Dalam rangka menumbuhkernbangkan kesadaran hukum masyarakat 

Kelurahan Jelutung Kec. Jelutung Bhabinkamtibmas Brigadir Feri 

Nando selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada 

masyarakat terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

1) Ten tang Kewaspadaan diri dalarn menghadapi teljadinya 

kejahatan. 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pernasangan stiker pada tempat.tempat 

keramaian; 

3) Ten tang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat~rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, 
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pelaksanaan pertemuan Forum RT, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja 

baik kegitan secara resmt maupun kegiatan yang tidak resmi di Kelurahan. 

e. Dikelurahan Jelutung sudah terbentuk Forum Kemitraan Polisi dan 

Masyarakat 1 tahun yang lalu sehingga apabila ada pennasalahan yang 

timbul dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan mengadakan 

musyawarah yang dilaksanakan di Kantor Kelurahan dengan cara 

melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di pimpin 

oleh Ketua Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dengan melibatkan 

seluruh komponen yang ada di masyarakat dengan cara musyawarah 

sehingga menghasilkan kesepakatan perdarnaian serta dibuatkan surat 

perdamaianlperjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, ada 

beberapa permasalahan yang telah diselesaikan oleh FKPM yaitu Masalah 

sengketa tanah, Masalah social kemasyarakatan, masalah orang hilang. 

f Pada kegiatan-kegiatan di Kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, 

keramaianlhajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 

pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangunan tersebut. Disamping selalu melakukan patorli di wilayah 

Kelurahan; 

g. Bhabinkamtibmas pernah mendatangi TKP pencunan dgn pemberatan 

serta membantu korban dari kasus pencurian dengan pemberatan; 
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h. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan 

memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan 

penyuluahn dan mernberikan bantuan peralatan pos kamling seperti 

memberi senter, mantel hujan dll. 

1. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

Babinsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda 

beijalan dengan baik dan berjalan dengan sinergi. 

J. Secara rutin Bhabinkamtibmas rnemberikan pembinaan terhadap remaja, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja 

masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

k. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya terutama 

Forum RT merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh 

Bhabinkarntibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

5. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 27 Maret 2018 

terhadap nama M. FAUZI, SE umur 61 tahun, jabatan Tokoh Agama Kel. Pasir 

Panjang Kec. Danau Teluk Kota Jambi memberikan keterangan sebagaiberikut 

a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenai dengan Bhabirikamtibmas Kel. 

Pasir Panjang An. Bripka Abdul Salik dimana Bhabirikamtibmas sering 

melaksanakan patrol di Wilayah Kelurahan Pasir Panjnag dan senng 

mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi serta kami selalu 

berkomunikasi melalui HP sating bertukar informasi terutama berkaitan 

dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Kelurahan. 
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b. Untuk meningk:atkan kesadaran hukum masyarak:at Kelurahan Pasir 

Panjang Kec. Danau Teluk Bhabinkarntibmas Bripka Abdul Salik 

selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

l) Ten tang Kewaspadaan diri dalarn rnenghadapi terjadinya 

kejahatan. 

2) Ten tang Bahaya ancaman N arkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

kerarnaian ; 

3) Tentang Kenakalan Rernaja; 

4) Kesadaran dan kepatuban terhadap peraturan lalu lintas drnana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangk:a melaksanakan kegiatan 

Siskarnling di lingkungan RT. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di 

rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik 

kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi di Kelurahan. 

c. Satahu yang bersangkutan Bhabinkamtibmas belum pernah melakukan 

penangkapan pelaku tindak pidan yang tertangkap tangan dan belum 

pemah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhan 

pengawalan dan untuk melakuk:an pengecekan pos kamling selalu 
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dilakukan dengan memberikan penyuluban kepada para petugas Pos 

Kamling. 

d. Dikelurahan Pasir Panjang dulu pemah terbentuk Forum Kemitraan 

Polisi dan Masyarakat namun sekarang tidak ada lagi sehingga apabila ada 

permasalahan yang timbul dimasyarakat maka penyelesaiannya dengan 

mengadakan musyawarah yang diJaksanakan di Kantor Kelurahan dengan 

cara melakukan musyawarah antara pihak-pihak yang bersengketa di 

pimpin oleh Ketua adat/tokoh masyarakat dengan melibatkan seluruh 

komponen yang ada di masyarakat dengan cara musyawarah sehingga 

menghasilkan kesepakatan perdamaian serta dibuatkan surat 

perdamaian/perjanjian yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, 

e. Pada kegiatan-kegiatan di Kelurahan Bhabinkamtibmas selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, 

keramaian!hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 

pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangunan tersebut. 

f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan 

memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn memberikan 

penyuluahn 
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g. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan 

dengan baik. 

h. Secara rutin Bhabinkamtibmas memberikan pembinaan terhadap remaja, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja 

masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

1. Dcngan aktifnya Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya terutama 

Forum RT merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh 

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

6. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 6 Maret 2018 

terhadap nama SAIFUL ANWAR, umur 57 tahun, jabatan Tokoh Masyarakat 

RT 42 Kel. Legok Kec. Danau Sipin Kota Jambi memberikan keterangan 

sebagaiberikut 

a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenai dengan Bhabinkamtibmas Kel. 

Legok An. Brigadir Vicky dimana Bhabinkamtibmas senng 

melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Legok dan sering mampir 

kerumah saya untuk bersilaturahmi dengan menggunakan kendaraan 

bermotor serta kami selalu berkornunikasi melalui HP sating bertukar 

informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan Ketertiban di 

Wilayah Kelurahan. 

b. Untuk meningk:atkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Legok 

Kec. Danau Sipin Bhabinkamtibmas Brigadir Vicky selalu 
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melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutarna berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

6) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapt terjadinya 

kejahatan. 

7) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

keramaian; 

8) Tentang Kenakalan RemaJa; 

9) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

l 0) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan R T yang dirasakan bel urn aktif 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di 

rumah RT sambil silaturahmi, pacta saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik 

kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang 

sedang nongkrong di warung-warung. 

c. Satahu Responden, Bhabinkamtibmas belum pemah melakukan 

penangkapan pelaku tindak pidan yang tertangkap tangan dan belum 

pemah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhan 

pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu 
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dilalrukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos 

Kamling. 

d. Dikelurahan Legok Danau Sipin sudah terbentuk Forum Kemitraan 

Polisi dari tahun 20 II dengan anggota sebanyak 50 orang dan sehanyak 

21 orang sudah dilengkapi Kartu Tanda Anggota yang ditandatangi oleh 

Ketua Forum Polisi dan Masyarakat yaitu saya sendiri, demikian struktur 

organisasi sudah dibuat dengan melaksanakan pertemuan/rapat setiap l 

bulan sekali, dalam sturktur FKPM dimana Bhabinkamtibmas ditunjuk 

sebagai wakil ketua. 

e. Dalam pelaksanaan tugas FKPM telah menyelesaikan sebanyak 94 

permasalahan masyarakat yang diselesaikan secara musyawarah dengan 

melibatkan seluruh komponen yang ada dimasyarakat dan sebanyak 45 

permasalahan dibuat surat peijanjian/perdamaian sedangkan pennasalahan 

yang diselesaikan adalah Selisih Paham warga, pemukulan/penganiaya.an, 

taka lantas, percobaan pencurian. 

f Pada kegiatan-kegiatan diRT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, ls;egiatan budaya, 

keramaian!hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 

pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangunan tersebut. 
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g. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perbatian dengan 

memberikan motivasi kepada petugas pos kamling dgn mernberikan 

penyuluabn 

h. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan 

dengan baik. 

1. Secara rutin Bhabinkamtibrnas memberikan pembinaan terhadap remaja, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja 

masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

J. Dengan aktifnya Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya masyarakat 

merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh Bhabinkamtibmas 

terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan Ketertiban masyarakat. 

7. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 27 Maret 2018 

terhadap nama M. SAFWAN. HS, umur 52 tahun, jabatan Tokoh Pemuda RT 

03 Kel. Olak Kemang Kec. Danau Teluk Kota Jambi memberikan keterangan 

sebagai berikut 

a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenai dengan Bhabinkamtibmas Kel. 

Olak Kemang An. Brigadir ALMUZANI dimana Bbabinkamtibmas 

sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Olak Kemang dan 

sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi dengan menggunakan 

kendaraan bennotor serta kami selalu berkomunikasi melalui HP saling 

bertukar informasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan 

Ketertiban di Wilayah Kelurahan. 
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b. Untuk meningkatkan kesadaran hukwn masyarakat Kelurahan Olak 

Kemang Kec. Danau Teluk Bhabinkamtibmas Brigadir Almuzani 

selalu melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

1) Tentang Kewaspadaan diri dalam rnenghadapi terjadinya 

kejahatan. 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

keramaian; 

3) Tentang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di k.antor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di 

rumah RT sambil silaturahrni, pacta saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik 

kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang 

sedang nongkrong di warung-warung. 

c. Satahu Responden, Bhabinkamtibmas belum pemah melakukan 

penangkapan pelaku tindak pidan yang tertangkap Iangan dan belum 

pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhan 
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pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu 

dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos 

Kamling. 

d. Dikelurahan Olak Kemang Kec. Danau Teluk bel urn terbentuk Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada permasalahan di 

masyarakat maka dilaksanakan musyawarah di rumah RT atau Tokoh 

_ Masyarakatfiokoh adat untuk mencari penyelesaian permasalahan yang 

terjadi. 

e. Pada kegiatan-kegiatan diRT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagarnaan, kegiatan budaya, 

keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 

pengamanan, sumbangan pemik.iran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangunan tersebut. 

f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat perhatian dengan 

memberikan motivasi kepada petugas pos kamhng dgn memberikan 

penyuluhan namun samapi saat ini pos kamling belum begitu aktif. 

g_ Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan 

dengan baik. 

h. Bhabinkamtibmas masih sangat kurang memberikan pembinaan terhadap 

remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan 
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remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para 

pemuda. 

t. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya walaupun belum maksimal 

namun rnasyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh 

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

8. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 24 Maret 2018 

terhadap nama AHMAD SIBAWAIHI, umur 41 tahun,jabatan Tokoh Pemuda 

Sei Asam Kel. Se1 Asam Kec. Pasar jambi Kota Jambi rnemberikan keterangan 

sebagai berikut 

a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenai dengan Bhabinkamtibrnas Kel. Sei 

Asam Kec. Pasar Jambi An. Aiptu Ruslan Hadi dimana Bhabinkamtibmas 

sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan Sei Asam dan sering 

mampir kerurnah saya untuk bersilaturahmi dengan menggunakan 

kendaraan berrnotor serta karni selalu berkomunikasi melalui HP saling 

bertukar infonnasi terutama berkaitan dengan kondisi Keamanan dan 

Ketertiban di Wilayah Kelurahan. 

b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Sei Asam 

Kec. Pasar Jambi Bhabinkamtibmas Aiptu Ruslan Hadi selalu 

melaksanakao kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

1) T entang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya 

kejahatan. 
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2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutarna di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

keramaian ~ 

3) Tentang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan bel urn aktif 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di 

rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda!pemudi, remaja baik 

kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak: resmi dimana para pemuda yang 

sedang nongkrong di warung-warung. 

a. Setahu Responden, Bhabinkamtibmas belum pemah melakukan 

penangkapan pelaku tindak pidan yang tertangkap Iangan dan belum 

pernah memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhan 

pengawalan dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu 

dilakukan dengan memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos 

Kamling. 

b. Dikelurahan Sei Asam Kec. Pasar Jambi belum terbentuk Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat sehingga apabila ada perrnasalahan di 

masyarakat maka dilaksanakan musyawarah di rumah RT atau Tokoh 
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Masyarakatffokoh ada! untuk mencari penyelesaian pennasalahan yang 

terjadi. 

c. Pada kegiatan-kegiatan diRT, Bhabinkarntibmas dan Babinsa selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, 

keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 

pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelak:sanaan 

pembangunan tersebut. 

d. Dalam kegiatan Pos Karnling Bhabinkamtibmas sangat kurang sekali 

melakukan pengecekan dan member penyuluhan sehingga kegiatan pos 

kamling sangat kurang terutama di Kel. Sei Asarn dimana Pos K.amling 

banyak yang tidak aktif. 

e. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ada!, tokoh pemuda berjalan 

dengan baik. 

f. Bhabinkamtibmas masih sangat kurang memberikan pembinaan terhadap 
• 

remaja, pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan 

remaja masjid terutama untuk menghindari pengaruh Narkoba pada para 

pemuda. 

g. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya walaupun belwn maksimal 

namun masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh 
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Bhabinkamtibmas terutama dalam menJaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

9. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 7 Maret 2018 

terhadap nama A. SYAFII GULTOM , umur 72 tahun, jabatan Tokoh Adat 

KeL Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan Kota Jarnbi memberikan keterangan 

sebagai berikut 

a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenai dengan Bhabinkamtibrnas Kel. 

Wijayapura Kec. Jambi Selatan An. Bripka Hartono dimana 

Bhabinkamtibmas sering melaksanakan patroli di Wilayah Kelurahan 

Wiajayapura dan sering mampir kerumah saya untuk bersilaturahmi. 

b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Wijaya 

Pura Kec. Jambi Selatan Bhabinkamtibmas Bripka Hartono selalu 

rnelaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

l) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi tetjadinya 

kejahatan. 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

keramaian; 

3) Tentang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 
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5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan belum aktif. 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di 

rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik 

kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang 

~edang nongkrong di warung-warung. 

c. Setahu Responden, Bhabinkarntibmas pemah melakukan penangkapan 

pelaku tindak pidan yang tertangkap tangan yaitu penangkapan pelaku 

pencuri helm sepeda motor di masjid AI falah dan belurn pernah 

memberikan pengawalan terhadap warga yang membutuhan pengawalan 

dan untuk melakukan pengecekan pos kamling selalu dilakukan dengan 

memberikan penyuluhan kepada para petugas Pos Kamling. 

d. Dikelurahan Wijaya Pura Kec. Jambi Selatan belum terbentuk Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat dan belum tahu ada permasalahan di 

masyarakat yang pernah diselesaikan secara musyawarah di wilayah 

kelurahan Wiajaya Pura. 

e. Pada kegiatan-kegiatan diRT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, 

keramaian!hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibmas dapat memberikan 
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pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangunan tersebut. 

f. Dalam kegiatan Pos Kamhng Bhabinkamtibmas sangat kurang sekali 

melakukan pengecekan dan member penyuluhan sehingga kegiatan pos 

kamling sangat kurang terutama di Kel. Wiajay Pura dimana Pos Kamling 

banyak yang tidak aktif. 

g. Pelaksanaan ~!Jordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ada!, tokoh pemuda be~alan 

dengan baik. 

h. Bhabinkamtibmas pernah rnemberikan pembinaan terhadap remaJa, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga yaitu pada 

pertandingan Volly Ball, kegiatan remaja masjid terutama untuk 

menghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

1. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya walaupun belum maksimal 

namun rnasyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh 

Bhabinkamtibmas terutama da1am menjaga situasi Keamanan dan 

Katertiban masyarakat. 

10. Pengisian kuesioner dan dilanjutkan wawancara pada tanggal 25 Maret 2018 

terhadap nama AD NAN, umur 63 tahun,jabatan Tokoh Masyarakat Kel. Payo 

Selincah Kec. Paal Merah Kota Jambi memberikan keterangan sebagai berikut 

a. Bahwa yang bersangkutan sangat kenai dengan Bhabinkamtibmas Kel. 

Payo Selincah Kec. Paal Merah An. Bripka Daulay dimana 
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Bhabinkamtibmas senng melaksanakan patroli di Wilayab Keluraban 

Payo Selincah dan sering rnarnpir kerumah saya untuk bersilaturahmi. 

b. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Payo 

Selincab Kec. Paal Mernh Bhabinkamtibmas Bripka Daulay selalu 

melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat 

terutama berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut : 

1) Tentang Kewaspadaan diri dalam menghadapi terjadinya 

keJahatan. 

2) Tentang Bahaya ancaman Narkoba terutama di kalangan gererasi 

muda dengan cara pemasangan stiker pada tempat-tempat 

keramaian; 

3) Ten tang Kenakalan Remaja; 

4) Kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas dmana 

setiap hari ketemu masyarakat selalu menyampaikan ketertiban 

berlalu lintas; 

5) Kesadaran masyarakat dalam rangka melaksanakan kegiatan 

Siskamling di lingkungan RT yang dirasakan bel urn aktif 

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini dapat dilaksanakan pada saat 

kegiatan rapat-rapat di kantor kelurahan, adanya keramaian di Kelurahan, di 

rumah RT sambil silaturahmi, pada saat kegiatan pemuda/pemudi, remaja baik 

kegitan secara resmi maupun kegiatan yang tidak resmi dimana para pemuda yang 

sedang nongkrong di warung-warung. 
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c. Setahu Responden, Bhabinkamtibmas pemah melakukan penangkapan 

terhadap Remaja yang terindikasi melakukan perbuatan yang melawan 

hukum selanjutnya diberikan pembinaan dan penyuluhan agar tidak 

melak:ukan perbuatan yang melanggar hukum dan pemah memberikan 

pengawalan terhadap warga yang membutuhan pengawalan dan tidak 

mengharapkan imbalan. 

d. Dikelurahan Payo Selincah Kec. Paal Merah sudah terbentuk Forum 

Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang terletak di kantor kelurahan Payo 

Selincah dan sering menyelsaikan permasalahan di masyarakat yang 

diselesaikan secara musyawarah di wilayah kelurahan Payo Selincah 

seperti permasalahan pemasangan PLN dan pennasalahan jalan yang 

menjadi persengketaan masyarakat dalam pelaksanaannya rnengikutkan 

seluruh komponen masyarakat, babinsa, lurah. 

e. Pada kegiatan-kegiatan diRT, Bhabinkamtibmas dan Babinsa selalu hadir 

terutama kegiatan pelaksanaan pembangunan fisik, kegiatan gotong 

royong, kegiatan social, kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, 

keramaian/hajatan masyarakat serta kegiatan lainya yang dilaksanakan 

oleh masyarakat dengan harapan Bhabinkamtibrnas dapat rnemberikan 

pengamanan, sumbangan pemikiran guna kelancaran pelaksanaan 

pembangunan tersebut 

f. Dalam kegiatan Pos Kamling Bhabinkamtibmas sangat senng sekali 

melakukan pengecekan dan memberi penyuluhan sehingga kegiatan pos 

kamling dapat aktifterutama di Kel. Payo Selincah. 
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g. Pelaksanaan koordinasi tentang keamanan dan ketertiban dengan Lurah, 

tokoh masyamkat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda berjalan 

dengan baik. 

h. Bhabinkamtibmas pemah mernberikan pembinaan terhadap remaJa, 

pemuda dan wanita terutama pada kegiatan olah raga, kegiatan remaja 

masjid terutama untuk rnenghindari pengaruh Narkoba pada para pemuda. 

t. Bhabinkamtibmas melaksanakan tugasnya sudah cukup aktif dan 

masyarakat merasa puas atas Pelayanan yang diberikan oleh 

Bhabinkamtibmas terutama dalam menjaga situasi Keamanan dan 

Ketertiban masyarakat. 
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