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 1.PENGERTIAN 
A.Pengamanan 
Suatu usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan secara terarah, terus menerus dan 
terencana untuk mencegah, mencari, menemukan, menggagalkan, merampas, 
menghancurkan usaha, pekerjaan dan kegiatan penyelidikan, sabotase, dan penggalangan 
pihak lawan. 
 
B. Pengamanan Instalasi 
Meliputi semua usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan dengan alat fisik serta 
pengaturan tata cara pengamanan untuk melindungi suatu obyek ( sasaran ) berupa 
tempat/gedung, komplek, personil termasuk pejabat VIP lainnya, materiel, keterangan 
dan kegiatan terhadap bahaya atas ancaman yang dapat ditimbulkan oleh manusia, alam 
dan binatang. 
 
C. Spionase 
Adalah kegiatan yang diarahkan secara rahasia dengan maksud untuk memperoleh 
dokumen atau informasi penting. Dikerjakan dengan jalan mencuri dokumen penting, 
penyadapan pemberitaan, penyuapan, atau tekanan-tekanan mental maupun cara-cara 
lain yang ditujukan kepada petugas pengamanan. 
 
D. Sabotase 
Adalah kegiatan yang diarahkan untuk menimbulkan korban dalam daerah yang luas atau 
dapat pula diarahkan kepada suatu sasaran yang terbatas dengan tujuan untuk 
menggagalkan usaha pengamanan. 
 
E. Pengamanan Aktif 
Adalah suatu cara dengan melakukan kegiatan yang menggunakan personil dan sarana 
dalam rangka pengamanan untuk menemukan serta menghancurkan agen-agen lawan 
yang berusaha melakukan penyusupan, spionase maupun sabotase terhadap pihak 
sendiri. 
 
F. Pengamanan Pasif 
Adalah suatu cara dengan melakukan kegiatan yang menggunakan personil dan sarana 
secara statis untuk melindungi personil, materiel, bahan keterangan, instalasi serta 
kegiatan agar tidak diketahui ataupun jatuh kepada pihak lawan. 
 
G. Pengamanan Deseptif 
Adalah salah satu bentuk usaha, pekerjaan dan tindakan pencegahan dalam rangka 
pengamanan yang bertujuan untuk mengelabui dan menyesatkan usaha-usaha 
penyelidikan pihak lawan. 
 
H. Sistem Pengamanan 
Adalah suatu tatanan yang teratur dan terintegrasi dari seluruh sistem dan kegiatan 
pengamanan yang dipersiapkan untuk mencegah dan mengatasi segala bentuk/hakekat 
ancaman, baik yang sedang maupun yang akan timbul didaerah yang menjadi tanggung 
jawabnya. 
 
 



2. TEKNIK PENGAMANAN 
A. TATA CARA PATROLI 

Dilaksanakan oleh 1 orang atau lebih langsung dikendalikan dari pos utama dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

1. Memeriksa kelengkapan tugas : Form Patroli, jam, senter. 
2. Bersikap hati – hati, teliti, pengawasan yang tajam dan gaya simpatik tetapi tidak 

over acting / sombong. 
3. Setiap petugas harus mencatat/mendata secara tertulis pada formulir control yang 

tersedia sebagai pertanggungjawaban adminstrasi tugas patroli untuk dilaporkan 
kepada komandan regu 

4. Selalu diingat bahwa tugas utamanya adalan tindakan preventif (pencegahan), 
sedangkan tindakan represif hanya terhadap kejadian yang tertangkap tangan dan 
pelanggaran tindak pidana 

5. Tugas Dan-Ru dalam memonitor patroli, bila terdapat hal – hal yang memerlukan 
tindakan cepat / khusus pada malam hari segera hubungi Polsek sebagai unsur 
bantuan. 

6. Mengenal dan berusaha untuk mengetahui sumber – sumber gangguan yang selalu 
menimbulkan kerawanan antara lain : tempat bahan bakar, instalasi listrik, area 
parkir, gudang, ruang guru, dsb. 

7. Laluilah rute patroli sepenuhnya dengan sikap waspada dan tanggap serta 
kecepatan yang teratur antara lain : 

a. Pergunakan mata dan telinga dengan sebaik baiknya. 
b. Perhatikan dengan teliti daerah – daerah rawan. 
c. Dalam berpatroli agar tidak menggunakan rute arah yang tetap 
d. Selalu curiga terhadap adanya keganjilan - keganjilan 

8. Kenali kebiasaan yang sering terjadi didalam area parkir, karena dengan mengenal 
kebiasaan, maka akan diketahui sasaran ganjil dan tidak beres. 

9. Petugas patroli dilarang untuk bercakap – cakap dan merokok dalam melaksanakan 
tugas, bila ada pihak – pihak yang berkepentingan menanyakan sesuatu / minta 
penjelasan, harus dijawab dengan jelas, singkat tetapi sopan dan ramah. 

10. Tidak boleh ragu – ragu, tindakan harus cepat, tegas dan tepat namun bijaksana. 
11. Selesai melaksanakan patroli, serahkan laporan patroli dan segera koordinasikan 

dengan pimpinan untuk tugas lebih lanjut. 
 
B. TATA CARA MEMBERIKAN INFORMASI 

1. Melakukan komunikasi / koordinasi dengan panitia kegiatan untuk mengetahui 
teknis pelaksanaan kegiatan 

2. Proaktif mempertanyakan dan berperan aktif dalam acara 
3. Pemberian informasi harus disosialisasikan pada petugas jaga shift berikutnya. 

 
C. TATA CARA MENERIMA LAPORAN PENGADUAN 

1. Dilaksanakan oleh danru atas dasar laporan langsung dari pengadu atau pesan 
pengadu yang disampaikan melalui petugas, setiap pelapor / tamu harus dilayani 
dengan ramah dan sopan, jangan membuat kesan penolakan terhadap 
laporan/pengaduan yang disampaikan dan tanggapilah dengan bijaksana serta 
penuh perhatian. 

2. Catat setiap laporan/pengaduan dalam buku laporan kejadian dan lengkapi data 
yang ada guna memperoleh informasi untuk proses tindak lanjut. 



3. Materi yang dilaporkan meliputi “siapa, apa, bilamana, dimana, berapa, mengapa 
dan bagaimana” 

4. Bila terjadi hal – hal diluar kewenangan petugas, segera lapor pada pihak sekolah 
dan pihak berwajib. 

 
D. TATA CARA MENANGANI PERKELAHIAN 

1. Perkelahian satu lawan satu 
a. Usahakan melerai / memisahkan para pelakunya dengan peringatan atau 

mengalihkan perhatian 
b. Bila perkelahian menggunakan alat – alat yang berbahaya (rantai, 

pentungan, senjata tajam) usahakan pemisahan itu diarahkan kepada salah 
satu pihak yang bersenjata. 

2. Perkelahian Kelompok 
a. Usahakan memberikan peringatan yang dapat menarik dan mengalihkan 

perhatian para pelaku 
b. Hubungi polisi dan meminta bantuan massa, untuk dapat memisahkan 

kelompok yang berkelahi menjadi kelompok kecil. 
c. Membuat berita acara kejadian 

 
E. CARA MENGHADAPI DEMONSTRASI MASSA 

1. Bersikap tenang dan waspada. 
2. Adakan pengamatan dan pencatatan yang perlu. Segera laporkan kepada 

komandan regu / Pembina senior untuk diteruskan kepada Pihak Kepolisian / 
Koramil terdekat. 

3. Segera blokir Pintu Masuk Utama dan Pintu Keluar Area Sekolah (ruang utama). 
4. Seluruh siswa diperintahkan tetap berada didalam area, guna mencegah terjadinya 

keributan akibat kemarahan demonstran. 
5. Tetap tenang, jangan beraksi berlebihan agar tidak memancing kemarahan 

demonstrasi. 
6. Bila mereka memasuki area sekolah (ruang utama), adakan pencegahan dengan 

kemampuan yang ada dan atas petunjuk komandan. 
7. Amankan / ambil semua barang – barang yang digunakan massa untuk melakukan 

keributan, termasuk barang bukti untuk pengusutan pihak kepolisian. 
 
F. MENANGANI PENELEPON GELAP 

1. Adakan pencatatan : 
a. Isi berita telepon 
b. Nada suara penelepon (Logat Bicara) 
c. Jam diterima 
d. Latar belakang suara penelepon 

2. Segera laporkan pimpinan untuk perlu tidaknya diteruskan pada pihak berwenang 
3. Bersama aparat keamanan adakan control area sekolah untuk kemungkinan 

menemukan hal – hal mencurigakan. 
4. Perketan kewaspadaan. 

 
G. CARA MENANGANI ANCAMAN BOM 

Biasanya pelaku akan memberitahukan ancamannya melalui telepon, tindakan yang 
harus diambil adalah : 



1. Penerima telepon agar tetap tenang dan mencatat waktu telepon diterima 
2. Pancing sebanyak mungkin keterangan dari si penelpon, suara sekitar si penelpon, 

logat bahasa dan catat apa yang dibicarakan. 
3. Bila memungkinkan beri isyarat teman terdekat untuk melapor kepada atasan 

terkait. 
4. Melaporkan berita ancaman tersebut kepada pimpinan untuk diteruskan pada pihak 

sekolah 
5. Sekolah akan menghubungi pihak kepolisian bila terpaksa harus dilakukan. 
6. Bila barang tersebut ditemukan, amankan dari jangkauan orang lain. 
7. Atas perintah pimpinan, instruksikan kepada seluruh siswa untuk menjauhi lokasi 

penemuan barang, bila terjadi didalam gedung, maka seluruh siswa dievakuasi 
dengan tenang keluar gedung. 

8. Jauhkan benda berharga dari sekitar lokasi penemuan (mobil, sepeda motor, dsb.) 
9. Lingkari benda tersebut dengan karung – karung berisi pasir. 
10. Serahkan kepada tim Gegana Polri untuk aksi penjinakan selanjutnya. 

 
 
H. URAIAN TUGAS POS 

1. Wajib memberi salam hormat kepada kepala sekolah, guru dengan posisi sikap 
sempurna dengan ucapan salam “selamat pagi/siang/malam” 

2. Melarang setiap pedagang dan orang yang tidak berkepentingan yang akan masuk 
area lingkungan pengamanan. 

3. Dilarang membuka pintu gerbang sebelum tamu ditanya maksud dan tujuan datang 
kelokasi. 

4. Mengawasi setiap tamu masuk dan menanyakan arah tujuan / keperluan dengan 
tegas dan sopan. 

5. Tanggap terhadap setiap keluhan dan laporan. 
6. Dilarang meninggalkan pos tanggungjawabnya sebelum ada pengganti. 
7. Dilarang merokok di area tugas 
8. Pastikan pos tetap bersih, rapi dan teratur. 

 
 
I. PENGAMANAN RUTE PERJALANAN 

1. Dengan tim pendahulu yang bertugas melakukan pemetaan ancaman terhadap rute 
perjalanan dan pengenalan lokasi tujuan. 

2. Penempatan petugas pada titik – titik kritis 
3. Pengawalan terdiri dari pembuka jalan, tim inti dan penyapu 
4. Pembuka jalan berfungsi memberikan petunjuk bagi pengguna kendaraan lain 

untuk memberikan prioritas bagi rombongan dan pemandu bagi kendaraan yang 
diamankan dalam melakukan perjalanan. Pembuka jalan memiliki data penunjang 
tentang rute alternative jika terjadi hal yang tidak diinginkan. 

5. Tim inti merupakan pengaman utama dan mampu bergerak sendiri jika terjadi 
ancaman. 

6. Penyapu bertugas untuk memastikan tidak ada rombongan yang tertinggal, berada 
diposisi paling akhir pada kendaraan rombongan. Memastikan tidak ada kendaraan 
tak dikenal yang masuk dalam rombongan. 

 
 



J. PENGAWALAN KEGIATAN 
1. Pengawalan ruang tunggu/ruang istirahat, dengan melakukan pemeriksaan ruangan 

termasuk barang di dalamnya. 
2. Pengamanan lokasi kegiatan dengan menempatkan tim pengaman dan 

menempatkan petugas ditempat strategis. 
3. Pengamanan tempat duduk dengan pemeriksaan kondisi kekuatan dan keadaannya. 
4. Pengamanan hidangan makanan dengan memeriksa kondisi, mencegah pantangan 

dan mencoba sample. 
 
K. PENGAMANAN TERHADAP KEMUNGKINAN GANGGUAN 

1. Persiapkan petugas pelolosan dengan menyiapkan tim khusus untuk pelolosan atau 
pengawalan dan petugas tertentu merangkap tim pelolosan. 

2. Persiapkan rute pelolosan dengan menetapkan rute dan uji coba melalui simulasi 
3. Persiapkan kendaraan pelolosan dengan pengawalan 
4. Persiapkan tempat perlindungan dengan memilih tempat yang terjamin 

keamanannya. 
 
L. CARA MENGHADAPI ORANG MENGAMUK/MENGANCAM 

1. Hadapi secara simpatik , ramah ,familiar namun siaga dan waspada. 
2. Tanyakan permasalahanya dan tawarkan bantuan upaya menyelesaikan. 
3. Lapor kepada pimpinan terkait/pihak sekolah. 
4. Upayakan penyelesaian damai secara musyawarah. 
5. Bila tidak berhasil tangkap oknum pelaku. 
6. Bila tidak sanggup mengatasi lapor dan minta bantuan polri terdekat. 
7. Berikan pertolongan kepada korban luka/ cidera bila ada. 

 
M. CARA MENGHADAPI PENCURIAN 

1. Lakukan pengamanan tempat kejadian perkara (TKP) dan menjaga status quo lalu 
laksanakan penyelidikan pengusutan pendahuluan. 

2. Lapor kepada atasan terkait/pihak sekolah. 
3. Inventarisir data/keterangan yang berkaitan dengan kasus. 
4. Analisis kelemahan/kerawanan untuk peningkatan upaya keamanan lebih lanjut. 
5. Bila terdapat tersangka/pelaku lakukan peyelidikan. 
6. Bila terdapat barang bukti agar diamankan. 

 
N. CARA MENGHADAPI INTIMIDASI 

1. Petugas diharapkan bersikap sabar, arif dan setenang mungkin. 
2. Jangan takut dan jangan terpancing emosi. 
3. Pancing dan tampung permasalahannya. 
4. Catat/ingat identitas/ciri pelaku, latar belakang ancamannya. 
5. Jangan memberi komentar di luar wewenang. 
6. Segera lapor kepada atasan terkait. 
7. Apabila keadaan sangat kritis lakukan evakuasi penyelamatan orang disekitarnya. 

 
 
 
 
 



LAMPIRAN PENGETAHUAN SEPUTAR PENGAMANAN 
 
Jenis Pengawalan 
a. Kawal Kehormatan  

1) Kawal kehormatan dengan konvoi kebesaran (lihat gambar / lampiran) 
2) Kawal kehormatan dengan Formasi konvoi resmi-I (lihat gambar / lampiran) 
3) Kawal kehormatan  dengan formasi konvoi resmi-II (lihat gambar / lampiran) 
4) Kawal  kehormatan dengan formasi konvoi resmi-III (lihat gambar/lampiran) 
5) Kawal kehormatan  dengan formasi konvoi resmi-IV (lihat gambar/lampiran) 

b. Kawal Keamanan 
1) Kawal keamanan dengan konvoi khusus I (lihat gambar/lampiran) 
2) Kawal keamanan dengan konvoi khusus II (lihat gambar/lampiran) 

c. Kawal Khusus (dalam rangka pelayanan masyarakat) 
1) Kawal protokoler, seperti : 
 Kunjungan kerja pejabat resmi 
 Pejabat yang melaksanakan tugas sebagai inspektur upacara 

2) Kawal Nonprotokoler seperti : 
 Pawai pembangunan 
 Pelayanan kebutuhan masyarakat (Jenazah, pengantin, wisata, rally dll) 

3) Kawal alat berat (barang/bahan berbahaya) berdasarkan Keputusan Menteri 
Perhubungan Nomor 69 Th 2093. 

 
Kegiatan penjagaan  
a. Melakukan pengawasan dan pengamatan arus lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu 

guna mengendalikan kamtibcar lantas. 
b. Menemukan dan menindak para pelanggar lalu lintas baik yang bersifat mendidik 

(memberi peringatan maupun secara yuridis dengan memberikan tilang  atau Berita 
Acara Pemeriksaan Singkat). 

c. Melaksanakan tindakan pertama penanganan kecelakaan lalu lintas di TKP yang 
lokasinya dekat dengan penjagaan. 

d. Bersikap dan berlaku correct (berdiri dalam posisi siap siaga untuk menumbuhkan daya 
tangkal (deterence effect) bagi para pemakai jalan sehingga mereka mengurungkan 
niat untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.  

e. Memberikan pelayanan pada pengguna jalan yang memerlukan bantuan. 
 

Pelaksanaan penjagaan 
a. Bersikap correct, waspada, sopan, jujur dan tegas serta bijaksana. 
b. Cara mengambil posisi  

1) Pada lokasi yang aman dan mudah untuk melakukan pengamatan  
2) Berdiri dengan posisi menghadap arah arus lalu lintas jalan. 
3) Berdiri pada posisi diluar jalan / jalur. 
4) Dalam keadaan tertentu dapat mengambil posisi pada badan jalan. 

c. Pola pengaturan penjagaan   
Pelaksanaan penjagaan lalu lintas pola pengaturannya adalah sebagai berikut : 
1) Waktu tetap 

Pola 3 kelompok 2 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 12 
jam dan bagi cadangan mendapatkan waktu istirahat penuh 1x24 jam, petugas 
cadangan dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan latihan dan tugas insidentil. 



Pola 3 kelompok 3 bagian dimana masing-masing kelompok bertugas selama 8 jam. 
Dilaksanakan pergantian tugas setiap 1x dalam satu minggu. 

2) Waktu tidak tetap 
Pola pengaturan jaga ditentukan berdasarkan anatomi dari karakteristik ancaman 
lalu lintas khususnya PH. Dari ancaman tersebut terlihat pola waktu yang dapat 
dipergunakan untuk menentukan penjagaan lalu lintas. 
Dalam pelaksanaannya (implementasinya) pola pengaturan penjagaan dapat 
dilakukan secara kombinasi sehingga pelaksanaan tugas dapat diatur secara efektif 
dan efisien. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUKU PANDUAN INI DIBUAT OLEH : 
DENNI PRAMA SASMITA 
Ketua PKS SMAN 1 Boyolangu Kab. Tulungagung tahun 2005-2007 
Email  : dennisasmita@yahoo.co.id 
Blog : dennisasmita.wordpress.com 
FB : denni sasmita 
HP : 085735001999 
Untuk digunakan sebagai Materi Pelatihan Patroli Keamanan Sekolah tingkat SMP dan SMA  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


