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Pendahuluan 

Untuk bisa menjalankan tugasnya dengan baik, seorang petugas Satpam wajib memahami 
Tugas pokok, fungsi Satpam, serta peran seorang petugas Satpam. Apabila seorang Anggota 
Satpam mengetahui dan memahami pengertian dari Satpam, maka ia akan mampu 
menjalankan tugasnya sesuai dengan tugas pokok satpam dan dapat membantu penegakan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Sejarah Terbentuknya Satpam 
Kepolisian Negara Republik Indonesia menyadari bahwa Polisi tidak mungkin bekerja sendiri 
dalam menciptakan masyarakat dan lingkungan yang aman dan tertib, hal inilah yang 

mendorong  terbentuknya satpam di Indonesia. Kapolri (ketika itu dijabat Jenderal Polisi (Purn) 

Prof. DR. Awaloedin Djamin) mengeluarkan Surat Keputusan Kapolri; No. SKEP/126/XII/1980 
tertanggal 30 Desember 1980 Tentang Pola Pembinaan Satuan Pengamanan.  

 
Selanjutnya, pada 30 Desember 1993, Polri mengukuhkan Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. 
Awaloedin Djamin menjadi Bapak Satpam dan menetapkan hari lahirnya Satpam Indonesia 
pada tanggal 30 Desember. 
 
Seiring dengan berjalannya waktu, Satpam dituntut untuk lebih profesional baik dari segi 
struktur organisasi, perencanaan, tanggungjawab, prosedur, proses dan SDM nya, maka 
dikeluarkanlah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No 24 Tahun 2007 
Tanggal 10 Desember 2007 mengenai Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan 
dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.  
 
DEFINISI SATPAM  
Satuan Pengamanan atau sering juga disingkat Satpam kata lain adalah Security adalah satuan 
kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/proyek/badan usaha untuk melakukan 
keamanan fisik (physical security) dalam rangka penyelenggaraan keamanan swakarsa di 
lingkungan kerjanya. 
 
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERAN SATPAM 
a. Tugas Pokok 

Tugas Pokok Satpam adalah “Menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di 
lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan 
pengamanan teknis lainnya” (Perkapolri No 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 1). 
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Menyelenggarakan mengandung arti : 
1.    Mengurus dan mengusahakan sesuatu (seperti memelihara, memiara, merawat). 
2.    Melakukan atau melaksanakan (perintah, peraturan, rencana). 
3.    Menunaikan atau menyampaikan (maksud, tugas kewajiban). 
4.    Mengurus dan memperhatikan (kepentingan, usaha, perkara). 
5.    Mengadakan, mengatur, dan mengurus (pesta, pertunjukan, pameran, dsb). 

 
Pengamanan Fisik adalah segala usaha dan kegiatan  untuk mencegah / mengatasi timbulnya 
ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan suatu instansi / proyek / 
badan usaha secara fisik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan perondaan serta 
kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing instansi / proyek / badan 
usaha yang bersangkutan. 

 
Objek yang diamankan/ditertibkan pada saat pengamanan fisik, adalah : 
1. Asset : Benda bergerak – benda tidak bergerak, gedung, harta benda, dll. 
2. Personil : Klien, Atasan, manajemen, Nasabah, Konsumen, Supplier, Pengunjung, Tamu, 

Rekan, dll. 
3. Informasi : Nomor telepon pribadi staff, keberadaan staff, proses produksi, kekuatan 

pengamanan, data-data perusahaan, dll. 
 
b. Fungsi 

Fungsi Satpam adalah “Melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap 
gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di 
lingkungan kerjanya”. (Perkapolri No 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 2). 

 
Yang dimaksud dengan melindungi adalah : menjaga atau menyelamatkan supaya terhindar 
dari ancaman, gangguan dan marabahaya. Sedangkan yang dimaksud dengan mengayomi 
adalah memelihara atau memayungi. 

 
Untuk lebih jelasnya, “Melindungi adalah upaya fisik” sedangkan “Mengayomi” adalah, 
seorang Satpam harus mampu memberikan rasa aman bagi orang-orang yang ada di 
sekitarnya. 

 
Untuk bisa menegakan peraturan dan tata tertib, seorang Satpam harus memiliki Sikap  dan 
Tampang Satpam yang baik. 

 
c. Peranan Satpam 

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam 
berperan sebagai: 

1. unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/ lembaga 
pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban 
lingkungan/tempat kerjanya; 

2. unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, 
penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan 
kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness) di 
lingkungan/tempat kerjanya. ( Perkapolri No 24 Tahun 2007, BAB III, Pasal 6, Ayat 2). 
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Yang dimaksud dengan “pembinaan” adalah segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk 
membimbing, mendorong, mengarahkan, menggerakan termasuk kegiatan koordinasi, untuk 
ikut serta secara aktif menciptakan, memelihara dan meningkatkan ketertiban dan 
keamanan bagi diri dan lingkungan kerjanya. 

 
Untuk menegakkan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan 
kewaspadaan keamanan (security mindedness dan security awareness), seorang anggota 
Satpam pertama-tama harus tunduk dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan 
(termasuk peraturan lalu lintas). 
 

KEGIATAN SATPAM 
Kegiatan satpam disesuaikan dengan keadaan dan lingkungan serta kebutuhan masing-masing 
instansi/badan usaha yang bersangkutan sebagai penjabaran dari fungsi satpam, maka dalam 
melaksanakan tugasnya, Satpam melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 
1. Mencegah dan deteksi dini penyusup, kegiatan atau orang yang masuk secara tak sah, 

vandalisme atau penerobos/peloncat pagar di wilayah kuasa tempat perusahaan (teritoir 
gebied/ruimte gebied). 

2. Mencegah dan deteksi dini pencurian, kehilangan, penyalahgunaan atau penggelapan 
perkakas, mesin, komputer, peralatan, sediaan barang, uang, obligasi, s aham, catatan atau 
dokumen atau surat-surat berharga milik perusahaan. 

3. Melindungi (pengawalan) terhadap bahaya fisik (orang dan barang yang menjadi aset milik 
perusahaan atau perorangan). 

4. Melakukan kontrol/pengendalian, pengaturan lalu lintas (orang, kendaraan dan barang) 
untuk menjamin perlindungan aset perusahaan. 

5. Melakukan upaya kepatuhan, penegakan tata tertib dan menerapkan kebijakan 
perusahaan, peraturan kerja dan praktik-praktik dalam rangka pencegahan tindak kejahatan. 

6. Melapor dan menangani awal (TPTKP) terhadap pelanggaran. 
7. Melapor dan menangani kejadian dan panggilan/permintaan bantuan Satpam, termasuk 

konsep, pemasangan dan pemeliharaan sistem alarm. 
 

Agar dapat menunjukkan kinerja efektif, seorang petugas Satpam perlu perlengkapan kerja: 
 Buku saku lapangan dan alat tulis untuk mencatat kegiatan, orang dan barang yang patut 

dicurigai. 
 Senter untuk perondaan malam atau patroli di wilayah yang minim pencahayaan. 
 Alat komunikasi menjalin komunikasi dengan petugas keamanan lain atau meminta bantuan 

ketika keadaan darurat (telepon seluler atau radio FRS/GMRS atau radio trunking). 
 Alat pelindung diri ketika bekerja di kawasan tertentu (safety helm, safety shoes, jas hujan). 
 Seragam atau pakaian dinas sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

Sesuai dengan sifat, lingkup tugas dan ancaman terhadap lingkungan kerjanya, seperti bank, 
objek vital, kantor bendahara, anggota Satpam dapat dilengkapi dengan senjata api 
berdasarkan izin kepemilikan senjata api yang diberikan oleh kepala kepolisian negara. 
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KEMAMPUAN/KOMPETENSI ANGGOTA SATPAM 
Kemampuan/kompetensi anggota satpam meliputi : 
1. Kepolisian terbatas 

Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian terbatas, 
diperoleh melalui pelatihan Satpam pada lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah 
mendapatkan ijin dari Kapolri. 

2. Keselamatan dan keamanan lingkungan kerja.   
Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan kerja, diperoleh melalui 
pelatihan in house training pada tempat dimana anggota Satpam bertugas. 

3. Pelatihan/kursus spesialisasi di bidang industrial security 
Pelatihan/kursus spesialisasi di bidang industrial security, berkaitan dengan bidang tugasnya 
yang diatur secara spesifik baik teknis maupun cakupannya oleh ketentuan peruntukannya. 

 
Kemampuan sebagaimana dimaksud diatas, dapat ditingkatkan melalui pelatihan yang terdiri 
dari 3 jenjang, yaitu : 
1. Dasar (Gada Pratama), merupakan pelatihan dasar wajib bagi calon anggota satpam. 

Materi pelatihan antara lain, Interpersonal Skill; Etika Profesi; Tugas Pokok, Fungsi dan 
Peranan Satpam, Kemampuan Kepolisian Terbatas; Bela Diri; Pengenalan Bahan Peledak; 
Barang Berharga dan Latihan Menembak; Pengetahuan Narkotika, Psikotropika dan Zat 
Adiktif Lainnya; Penggunaan Tongkat Polri dan Borgol; Pengetahuan Baris Berbaris dan 
Penghormatan. 

2. Penyelia (Gada Madya), merupakan pelatihan lanjutan bagi anggota satpam yang 
dipersiapkan untuk menduduki jabatan setingkat kepala regu keatas (Supervisor).  

3. Manajer Keamanan (Gada Utama), merupakan pelatihan Satpam bagi Manager/calon 
Manager/chief security atau bagi manager yang bertanggung jawab di bidang 
pengamanan. 

Untuk memelihara kualitas dan kompetensi 
satpam, maka setiap manajer satpam atau 
perusahaan wajib menyelenggarakan program-
program penyegaran atau pelatihan/kursus 
Satpam yang terjadwal secara mandiri atau 
meminta bantuan pembinaan dari Kepolisian. 

Selain harus memiliki kompetensi sebagaimana 
dikehendaki oleh Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum 
Satuan Pengamanan, dalam pelaksanaan tugasnya, seorang satpam juga harus senantiasa 
mematuhi Kode Etik Satpam dan Prinsip Penuntun Satpam. Hal-hal tersebut harus menjadi 
“sikap dan perilaku yang menjiwa” (security mindedness) bagi seorang satpam.  
 
ETIKA PROFESI 
Sebagaimana profesi yang lain, profesi satpam juga dituntut akan profesionalisme kerja dan 
kompetensi dalam bekerja. Hal tersebut akan membuat seorang satpam lebih dihargai dan 
akan terus dipakai oleh perusahaan tempat bekerja. Dalam rangka menuju peningkatan 
profesionalisme dan kompetensi, satpam harus memegang teguh kode etik dalam bekerja. 
Berikut ini adalah kode etik satpam yang perlu anda perhatikan :  
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a. Kesetiaan (Loyalty) 
Terhadap perusahaan, pekerjaan, atasan dan pegawai seorang satpam harus memiliki 
kesetiaan yang tinggi. Oleh karena itu satpam harus memberikan perhatian yang penuh 
kepada setiap orang tanpa terkecuali sehingga semua merasa tidak ada yang dibeda-
bedakan. 

b. Memberikan teladan yang baik (Exemplary Conduct) 
Satpam dalam melaksanakan tugas akan menerapkan peraturan terhadap apa yang 
akan dilindungi, oleh karena itu satpam harus menjadi orang yang pertama kali 
memberikan contoh dan teladan dalam melaksanakan peraturan yang diterapkan 
sehingga orang akan turut mematuhi peraturan yang diterapkan tersebut. 

c. Keselamatan dan Keamanan (Safety and Security) 
Perasaan aman harus mampu satpam berikan kepada perusahaan dan orang-orang 
didalamnya. Oleh karena itu seorang satpam harus mampu meyakinkan bahwa Satpam 
akan mampu mengamankan segala aset, orang dan kegiatan sehingga keselamatan dan 
keamanan terjamin. 

d. Kejujuran (Honesty) 
Hal ini merupakan sifat dasar yang harus dimiliki satpam yaitu kejujuran. Dengan 
memiliki sifat kejujuran maka seorang satpam akan dipercaya oleh perusahaan untuk 
menjalankan setiap tugas tanpa ada perasaan khawatir dari atasan serta orang-orang di 
dalamnya.  

e. Disiplin (Self Discipline) 
Kedisiplinan merupakan hal yang wajib dimiliki saat bertugas sebagai seorang satpam. 
Dengan disiplin satpam akan bisa menjalankan tugas dengan baik dan meminimalisasi 
kesalahan yang akan terjadi saat melaksanakan tugas.  

f. Keadilan tanpa prasangka (Prejudice) 
Dalam bertugas seorang satpam memang harus tetap waspada, akan tetapi perlakuan 
kewaspadaan harus diterapkan kepada setiap orang tanpa memandang strata dan 
status dari orang tersebut. Hal ini akan membuat orang tidak merasa diperlakukan tidak 
adil. 

 
JANJI SATPAM 
1. Setia dan menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. 
2. Memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, serta berani bertanggung 

jawab terhadap setiap pelaksanaan tugas. 
3. Menjaga kehormatan diri dan menjunjung tinggi kehormatan Satuan Pengamanan. 
4. Memelihara kesatuan dan persatuan Satuan Pengamanan, serta aparat keamanan lainnya. 
5. Senantiasa memelihara dan meningkatkan kewaspadaan serta kemampuan tugas, demi 

tercapainya keamanan lingkungan. 
 
Selain tugas, etika dan janji satpam yang harus dijalankan, satpam juga dibekali dengan 
pengetahuan dan keterampilan untuk menunjang bidang kerjanya. Satpam tidak hanya dibekali 
pengetahuan dan keterampilan dasar teknis (hard skill) saja tetapi juga keterampilan soft skill. 
Pengetahuan dan keterampilan dasar teknis diantaranya kemampuan polisi terbatas; beladiri 
Polri; pengenalan bahan peledak; pengenalan narkotika; psikotropika dan zat adiktif lainnya; 
pengenalan tongkat dan borgol Polri; peraturan baris berbaris (PBB) dan penghormatan; 
Keselamatan, kesehatan dan lingkungan (K3); komunikasi radio dan alat keamanan; 
pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Sedangkan pengetahuan dan kemampuan 
yang terkait dengan soft skill, misalnya interpersonal skill.  
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PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIS (HARD SKILL) 
A. Pengetahuan dan Kemampuan Polisi Terbatas 

Pengetahuan polisi terbatas dimaksudkan untuk memberikan gambaran sebatas mana 
fungsi, kewenangan, dan area kerja anggota satpam. Hal tersebut dapat dijelaskan dengan 
pemahaman fungsi kepolisian berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA : 
1. Pasal 2 : Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  

2. Pasal 3 : 
(1)  Pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

dibantu oleh : 

a. Kepolisian khusus; 

b. Penyidik pegawai negeri sipil; dan/atau 

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. 
(2)  Pengemban fungsi kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan 

c, melaksanakan fungsi kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 

 
Penjelasannya adalah, sebagai berikut : 
1. Pasal 3 

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan "dibantu" ialah dalam lingkup fungsi kepolisian, 
bersifat bantuan fungsional dan tidak bersifat struktural hierarki 

2. Huruf a 
Yang dimaksud dengan "kepolisian khusus" ialah instansi dan/atau badan Pemerintah 
yang oleh atau atas kuasa undang-undang (peraturan perundang-undangan) diberi 
wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian dibidang teknisnya masing-masing. 
Wewenang bersifat khusus dan terbatas dalam "lingkungan kuasa soal-soal" (zaken 
gebied) yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar 
hukumnya. 
Contoh "kepolisian khusus" yaitu Balai Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM 
Depkes), Polsus Kehutanan, Polsus di lingkungan Imigrasi dan lain-lain. 

3. Huruf b 
Cukup jelas 

4. Huruf c 
Yang dimaksud dengan "bentuk-bentuk pengamanan swakarsa" adalah suatu bentuk 
pengamanan yang diadakan atas kemauan, kesadaran, dan kepentingan masyarakat 
sendiri yang kemudian memperoleh pengukuhan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, seperti satuan pengamanan lingkungan dan badan usaha di bidang jasa 
pengamanan. 
Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa memiliki kewenangan kepolisian terbatas dalam 
"lingkungan kuasa tempat" (teritoir gebied/ruimte gebied) meliputi lingkungan 
pemukiman, lingkungan kerja, lingkungan pendidikan. 
Contohnya adalah satuan pengamanan lingkungan di pemukiman, satuan pengamanan 
pada kawasan perkantoran atau satuan pengamanan pada pertokoan. Pengaturan 
mengenai pengamanan swakarsa merupakan kewenangan Kapolri. 

5. Ayat (2) 
Cukup jelas 
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Kita sudah mengetahui Fungsi Kepolisian dan lembaga/badan/intitusi apa saja yang 
membantunya,  di penjelasan “Huruf c” sudah disinggung mengenai batasan teritori 
/wilayah kewenangan Satpam, yaitu “Lingkungan kuasa tempat”. 

 
B. Beladiri Polri 

Beladiri Polri yang diberikan kepada anggota Satpam dimaksudkan untuk membekali 
Satpam dalam melakukan pertahanan diri ketika menghadapi serangan dari orang lain baik 
dengan menggunakan senjata tajam ataupun senjata tumpul.  
Bela diri adalah sebuah usaha kita untuk melindungi diri kita sendiri dari serangan manusia 
ataupun yang lainnya. Seni bela diri juga terbagi beberapa jenis daripada seni tempur 
bersenjata tajam, senjata tidak tajam seperti kayu, dan seni tempur tangan kosong. 
 

C. Pengenalan Bahan Peledak 
Bahan peledak yang dimaksudkan adalah bahan peledak kimia yang didefinisikan sebagai 
suatu bahan kimia senyawa tunggal atau campuran berbentuk padat, cair, atau 
campurannya yang apabila diberi aksi panas, benturan, gesekan atau ledakan awal akan 
mengalami suatu reaksi kimia eksotermis sangat cepat dan hasil reaksinya sebagian atau 
seluruhnya berbentuk gas disertai panas dan tekanan sangat tinggi yang secara kimia lebih 
stabil. 
 
SOP Satpam: Penanganan Ancaman Bom 
Menerima Ancaman Bom Melalui Telepon 
1. Tetap tenang dan tidak panik. 
2. Aktifkan rekaman telepon jika tersedia. 
3. Ambil buku dan pensil untuk mencatat setiap informasi yang diberikan penelepon. 
4. Perpanjang pembicaraan di telepon dengan cara : 

o Tanyakan dimana bom diletakkan, alasan memasang bom, jenis apa, kapan akan 
meledak, dsb. 

o Sarankan ke penelepon bahwa di tempat jaga Anda adalah fasilitas umum sehingga 
bila penelepon niat mengebom pasti akan banyak karyawan yang meninggal dan 
keluarganya akan sedih (untuk menarik simpati penelepon). 

o Dapatkan informasi sebanyak mungkin dari si penelepon. 
5. Identifikasi si penelepon : Pria/wanita, Tua/muda/anak-anak, gugup/tidak. 
6. Simak suara latar belakang lain yang terdengar (suara kereta api, jalan raya, plaza, dsb). 
7. Perhatikan dengan seksama dialek (Batak, Jawa, dll), penggunaan kata-kata, nada, dan 

suara. 
8. Segera laporkan ancaman bom tersebut kepada atasan Anda, dan jangan memberitahu 

kepada orang lain yang tidak berkepentingan dengan tujuan tidak membuat panik 
suasana. 

9. Bila evakuasi diperlukan, bantu proses evakuasi dan arahkan ke Muster Point dengan 
tenang (Evakuasi dilakukan sebelum pencarian benda mencurigakan). 

10. Bantu HSE Officer melakukan perhitungan jumlah karyawan di Muster Point. Bila masih 
kurang, lakukan pencarian dengan tetap koordinasi dengan HSE Officer. 

11. Lakukan penyisiran di dalam dan di luar area jaga untuk menemukan benda yang 
dicurigai. Minta bantuan penghuni masing-masing ruangan membantu mencari di 
daerahnya sendiri karena mereka lebih paham benda-benda yang ada di area mereka. 

http://satpam-gaul.blogspot.co.id/2011/07/sop-satpam-penanganan-ancaman-bom.html
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Bila menemukan benda yang mencurigakan, jangan ditangani sendiri, hubungi Chief 
Security Officer dan HSE Officer. 

12. Pastikan tidak ada orang yang tidak berkepentingan mendekati area penemuan barang 
yang mencurigakan tersebut. 

13. Karyawan dilarang memasuki ruangan sebelum ada pemberitahuan lebih lanjut dari HSE 
Officer dan dipastikan aman. 

D. Pengenalan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya 
Napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dikenal juga 
dengan narkoba.  
 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 
kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (Undang-
Undang No. 35 tahun 2009). Narkotika digolongkan menjadi tiga golongan sebagaimana 
tertuang dalam lampiran 1 undang-undang tersebut. Yang termasuk jenis narkotika 
adalah: 

 Tanaman papaver, opium mentah, opium masak (candu, jicing, jicingko), opium obat, 
morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. 

 Garam-garam dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-
campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas. 

 
 Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang 

berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang 
menyebabkan perubahan pada aktivitas mental 
dan perilaku (Undang-Undang No. 5/1997). 
Terdapat empat golongan psikotropika menurut 
undang-undang tersebut, namun setelah 
diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang 
narkotika, maka psikotropika golongan I dan II 
dimasukkan ke dalam golongan narkotika. 
Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah 
psikotropika hanya menyangkut psikotropika 
golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5/1997. Zat yang termasuk psikotropika 
antara lain: sedatin (Pil BK), Rohypnol, Magadon, Valium, Mandrax, Amfetamine, 
Fensiklidin, Metakualon, Metifenidat, Fenobarbital, Flunitrazepam, Ekstasi, Shabu-
shabu, LSD (Lycergic Syntetic Diethylamide) dan sebagainya. 

 
 Bahan Adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi sintetis maupun 

sintetis yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat 
mengganggu sistem syaraf pusat, seperti: Alkohol yang mengandung ethyl etanol, 
inhalen/sniffing (bahan pelarut) berupa zat organik (karbon) yang menghasilkan efek 
yang sama dengan yang dihasilkan oleh minuman yang beralkohol atau obat anaestetik 
jika aromanya dihisap. Contoh: lem/perekat, aceton, ether dan sebagainya. 

 
Berdasarkan efek yang ditimbulkan terhadap pemakainya, narkoba dikelompokkan sebagai 
berikut: 

 Halusinogen, yaitu efek dari narkoba bisa mengakibatkan seseorang menjadi ber-
halusinasi dengan melihat suatu hal/benda yang sebenarnya tidak ada / tidak nyata bila 

https://id.wikipedia.org/wiki/Narkotika
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikotropika
https://id.wikipedia.org/wiki/Zat_adiktif
https://id.wikipedia.org/wiki/Halusinogen
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dikonsumsi dalam sekian dosis tertentu. Contohnya kokain & LSD (Lycergic Syntetic 
Diethylamide). 

 Stimulan, yaitu efek dari narkoba yang bisa mengakibatkan kerja organ tubuh seperti 
jantung dan otak lebih cepat dari biasanya sehingga mengakibatkan penggunanya lebih 
bertenaga serta cenderung membuatnya lebih senang dan gembira untuk sementara 
waktu. 

 Depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem syaraf pusat dan 
mengurangi aktivitas fungsional tubuh, sehingga pemakai merasa tenang bahkan 
tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya putaw. 

 Adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah 
mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi karena zat tertentu dalam 
narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif, karena secara tidak 
langsung narkoba memutuskan syaraf-syaraf dalam otak. Contohnya: ganja, heroin, dan 
putaw. 

 Jika terlalu lama dan sudah ketergantungan narkoba maka lambat laun organ dalam 
tubuh akan rusak dan jika sudah melebihi takaran maka pengguna itu akan overdosis 
dan akhirnya mengakibatkan kematian. 

 
Jenis Napza 
1. Heroin atau diamorfin (INN) adalah sejenis opioid alkaloid.  

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah 

diasetilmorfin) dan disintesiskan darinya melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya 

umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat 

menyebabkan kecanduan. 

2. Ganja (Cannabis sativa syn. Cannabis indica) adalah tumbuhan budidaya penghasil 

serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika pada bijinya, 

tetrahidrokanabinol (THC, tetra-hydro-cannabinol) yang dapat membuat pemakainya 

mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab). 

 

Pemanfaatan 
Ganja 
Tumbuhan ganja telah dikenal manusia sejak lama dan digunakan sebagai bahan pembuat 
kantung karena serat yang dihasilkannya kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai sumber 
minyak. Namun, karena ganja juga dikenal sebagai sumber narkotika dan kegunaan ini 
lebih bernilai ekonomi, orang lebih banyak menanam untuk hal ini dan di banyak tempat 
disalahgunakan. 
Di sejumlah negara penanaman ganja sepenuhnya dilarang. Di beberapa negara lain, 
penanaman ganja diperbolehkan untuk kepentingan pemanfaatan seratnya. Syaratnya 
adalah varietas yang ditanam harus mengandung bahan narkotika yang sangat rendah atau 
tidak ada sama sekali. Sebelum ada larangan ketat terhadap penanaman ganja, di Aceh 
daun ganja menjadi komponen sayur dan umum disajikan. Bagi penggunanya, daun ganja 
kering dibakar dan dihisap seperti rokok, dan bisa juga dihisap dengan alat khusus 
bertabung yang disebut bong. Tanaman ini ditemukan hampir disetiap negara tropis. 
Bahkan beberapa negara beriklim dingin pun sudah mulai membudidayakannya dalam 
rumah kaca. 
 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/LSD
https://id.wikipedia.org/wiki/Stimulan
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Depresan&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adiktif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Organ
https://id.wikipedia.org/wiki/Heroin
https://id.wikipedia.org/wiki/Morfin
https://id.wikipedia.org/wiki/Ganja
https://id.wikipedia.org/wiki/Euforia
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Morfin 
Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang 
ditemukan pada opium. Morfin bekerja langsung pada sistem saraf pusat untuk 
menghilangkan sakit. Efek samping morfin antara lain adalah penurunan kesadaran, 
euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan kabur. Morfin juga mengurangi rasa lapar, 
merangsang batuk, dan meyebabkan konstipasi. Morfin menimbulkan ketergantungan 
tinggi dibandingkan zat-zat lainnya. Pasien morfin juga dilaporkan menderita insomnia dan 
mimpi buruk. 

 
Kokain 
Kokain adalah senyawa sintetis yg memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat. Kokain 
merupakan alkaloid yang didapatkan dari tanaman Erythroxylon coca, yang berasal dari 
Amerika Selatan, dimana daun dari tanaman ini biasanya dikunyah oleh penduduk 
setempat untuk mendapatkan “efek stimulan”. 
Saat ini Kokain masih digunakan sebagai anestetik lokal, khususnya untuk pembedahan 
mata, hidung dan tenggorokan, karena efek vasokonstriksif-nya juga membantu. Kokain 
diklasifikasikan sebagai suatu narkotika, bersama dengan morfin dan heroin karena efek 
adiktif. 
 

E. Pengenalan Tongkat dan Borgol Polri 
Drill Borgol POLRI dibagi menjadi beberapa bagian : 
1. Borgol sebagai alat pemborgol 
2. Borgol sebagai alat pemukul 
3. Borgol sebagai alat penangkis 
Ketiga bagian ini dapat dilaksanakan secara sambung menyambung atau dilaksanakan 
secara terpisah. 
 
Sebelum melaksanakan gerakan sebaiknya mengenal dahulu mengenai kuda-kuda atau 
posisi dalam melaksanakan gerakan. Kuda-kuda yang digunakan sama seperti kuda-kuda 
dalam latihan beladiri, karena gerakan-gerakan dalam Drill ini adalah sebagai usaha beladiri 
dalam melaksanakan tugas. 

1. BORGOL SEBAGAI ALAT PEMBORGOL 
Drill Borgol POLRI ada 10 (sepuluh) gerakan : 
a. Posisi sikap sempurna. 

Aba-aba: Borgol di tangan... Tangan kanan memegang borgol sementara tangan kiri 
di atas tangan kanan, pandangan ke arah borgol. 
Aba-aba: Siap.... Langsung gerakan pertama, kaki kiri maju kuda-kuda rendah depan 
tangan kiri posisi menangkap tangan tangan lawan yang mengarah ke kepala dari 
arah depan, tangan kanan yang memegang borgol posisi memborgol tangan yang 
ditangkap tangan kiri. 

b. Posisi gerakan pertama, kuda-kuda maju setengah langkah, gerakan sama dengan 
gerakan pertama. 

c. Dari posisi gerakan kedua, hadap kiri , posisi gerakan dan kuda-kuda sama dengan 
gerakan pertama. 

d. Posisi gerakan ketiga, kuda-kuda maju setengah langkah. 
e. Dari posisi gerakan keempat, balik kiri, posisi gerakan dan kuda-kuda sama dengan 

gerakan pertama. 
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f. Posisi gerakan kelima, kuda-kuda maju setengah langkah, posisi gerakan dan kuda-
kuda sama dengan gerakan pertama. 

g. Dari posisi gerakan keenam balik kanan, posisi gerakan dan kuda-kuda sama dengan 
gerakan pertama. 

h. Posisi gerakan ketujuh, kuda-kuda maju setengah langkah, posisi gerakan dan kuda-
kuda sama dengan gerakan pertama. 

i. Dari posisi gerakan kedelapan hadap kiri, tangan kiri menangkap tangan lawan yang 
menyerang ke arah bawah, tangan kanan memborgol tangan lawan yang ditangkap 
oleh tangan kiri. 

j. Dari posisi gerakan kesembilan, kuda-kuda maju setengah langkah, posisi gerakan 
dan kuda-kuda sama dengan gerakan kesembilan, selesai. 
Aba-aba: Selesai... Posisi sikap sempurna borgol masih dipegang oleh tangan kanan. 
Aba-aba: Sarungkan Borgol... Borgol dimasukkan ke dalam tempatnya, tangan kanan 
masih memegang tempat borgol tangan kiri di atas tangan kanan, pandangan mata 
ke arah borgol. 
Aba-aba: Grak... Posisi sikap sempurna.  
 

2. BORGOL SEBAGAI ALAT PEMUKUL  
Borgol sebagai alat pemukul terdiri dari lima gerakan. Posisi awal sikap sempurna, 
Aba-aba: Borgol di tangan... Sarung borgol dibuka, borgol dipegang oleh tangan kanan, 
tangan kiri di atas tangan kanan, pandangan ke arah borgol. 
Aba-aba: Grak... Posisi sikap sempurna borgol di 
tangan kanan, siap melakukan gerakan pertama. 
 
Gerakan Pertama : kuda-kuda, kaki kiri maju satu 
langkah, posisi kuda-kuda miring depan arah 
pukulan dari belakang kepala menyerang arah 
depan kepala lawan atau dahi, posisi tangan kiri di 
samping. 
 
Gerakan Kedua : kaki kanan maju satu langkah, posisi kuda-kuda miring, serangan 
mengarah ke leher kiri lawan, arah serangan dari samping kepala, posisi tangan kiri di 
samping . 
 
Gerakan Ketiga : kaki kiri maju satu langkah, posisi kuda-kuda miring, serangan 
mengarah ke iga sebelah kanan lawan, arah serangan sebelah kiri. 
 
Gerakan Keempat : kaki kanan maju satu langkah, posisi kuda-kuda miring, serangan 
mengarah ke ulu hati lawan, arah serangan dari samping kanan menusuk ke depan 
dengan ujung borgol, posisi tangan kiri di samping. 
 
Gerakan Kelima : kaki kiri maju satu langkah, kuda-kuda miring, serangan mengarah ke 
arah kemaluan lawan, arah serangan dari belakang mengarah ke kemaluan lawan, 
tangan kiri di samping. Selesai, dilanjut balik kanan posisi Gerakan Pertama. 
 
Aba-aba: Borgol di tempat... Borgol dimasukkan ketempatnya, tangan kanan tetap 
memegang tempat borgol, tangan kiri di atas tangan kanan. 
Aba-aba: Grak... Kembali ke posisi sikap sempurna. 

http://2.bp.blogspot.com/-WjEOH7FT_b0/TiKwRj_HMhI/AAAAAAAABr4/TBZ9c1W8iQY/s1600/Borgol+Sebagai+Alat+Penangkis.JPG
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3. BORGOL SEBAGAI ALAT PENANGKIS  
Drill borgol seri 3 atau borgol sebagai alat penangkis terdiri dari 5 (lima) gerakan : 
1).  Posisi sikap sempurna 

Aba-aba: Borgol di Tangan... Sarung borgol dibuka, borgol dipegang tangan kanan, 
tangan kiri di atas tangan kanan, pandangan mengarah ke borgol, 
Aba-aba: Grak.... Posisi sikap sempurna namun borgol dipegang oleh tangan kanan, 
Aba-aba: Borgol di kedua tangan... Posisi kedua ibu jari tangan masuk ke dalam 
lubang borgol, besi yang tebal ada di atas, besi yang tipis di bawah, kedua tangan di 
bawah posisi sikap sempurna, 
Aba-aba: Grak... Borgol dinaikkan, posisi tangan di pinggang, kaki kiri mundur satu 
langkah, kuda-kuda miring depan, borgol menangkis serangan ke arah atas . 

2).  Kaki kanan mundur satu langkah, kuda-kuda sama, borgol menangkis serangan arah 
leher bagian kiri, posisi tangan kiri di atas tangan kanan 

3).  Kaki kiri mundur satu langkah, kuda-kuda sama, borgol menangkis serangan arah 
rusuk bagian kanan, posisi tangan kanan di atas tangan kiri. 

4).  Kaki kanan mundur satu langkah, kuda-kuda sama, borgol menangkis serangan arah 
ulu hati, posisi tangan kiri di atas tangan kanan. 

5).  Kaki kiri mundur satu langkah, kuda-kuda sama, borgol menangkis serangan arah 
kemaluan, selesai. 
Aba-aba: Selesai... Kaki kiri maju rapat dengan kaki kanan, balik kanan, lanjut 
kembali gerakan pertama, 
Aba-aba: Borgol di Tangan... Kembali ke posisi sikap sempurna, namun borgol masih 
dipegang kedua tangan. 
Aba-aba: Sarungkan Borgol... Buka pengunci borgol, borgol dimasukkan, dikunci, 
tangan kanan memegang sarung borgol, tangan kiri di atas tangan kanan, 
Aba-aba: Grak... Kembali ke posisi sikap sempurna.  

 
F. Pengetahuan Peraturan Baris Berbaris (PBB) dan Penghormantan 

1. Pengertian Baris Berbaris 
Suatu wujud fisik yang diperlukan untuk menanamkan kebiasaan tata cara hidup suatu 
organisasi masyarakat yang diarahkan kepada terbentuknya perwatakan tertentu. 

2. Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari PBB dibagi dua yaitu : 
a. Maksud Umum adalah suatu latihan awal membela negara dan dapat membedakan 

hak dan kewajiban. 
b. Maksud Khusus adalah menanamkan rasa disiplin, mempertebal rasa semangat 

kebersamaan. 
Tujuan dari PBB adalah : menumbuhkan sikap jasmani yang tegap dan tangkas, rasa 
persatuan, disiplin sehingga dengan demikian senantiasa dapat mengutamakan 
kepentingan tugas diatas kepentingan individu, dan 
secara tak langsung juga menanamkan rasa 
tanggung jawab. Menumbuhkan adalah 
mengarahkan pertumbuhan tubuh yang diperlukan 
untuk tugas pokok tersebut sampai dengan 
sempurna. Rasa persatuan adalah rasa senasib 
sepenanggungan serta adanya ikatan batin yang 
sangat diperlukan dalam menjalankan tugas.  
Disiplin adalah mengutamakan kepentingan tugas 

http://satpam-gaul.blogspot.co.id/2011/01/drill-borgol-polri-seri-3.html
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diatas kepentingan individu yang hakikatnya tidak lain dari pada keihklasan, 
penyisihan/menyisihkan pilihan hati sendiri. 

3. Aba – aba 
Pengertian 
Suatu perintah yang di berikan oleh seorang Komandan kepada pasukannya, untuk di 
laksanakan secara serentak atau berturut-turut. 
Macam aba-aba : 
 Aba-aba petunjuk 

Di gunakan bila perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan / 
pelaksanaan. 

 Aba-aba peringatan 
Inti perintah yang cukup jelas untuk dilaksanakan tanpa ragu-ragu. 

 Aba-aba pelaksanaan 
Ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba petunjuk / peringatan 
dengan serentak atau berturut-turut. Aba-aba pelaksanaan yang dipakai : 
a. Gerak 
b. Jalan 
c. Mulai 

 
G. Pengetahuan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3 & EHS) 

Untuk bisa melakukan pencegahan kecelakaan kerja, seorang anggota satpam harus 
mengetahui dasar-dasar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). K3 adalah bidang yang 
terkait dengan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan manusia yang bekerja di sebuah 
institusi maupun lokasi proyek. Tujuan K3 adalah untuk memelihara kesehatan dan 
keselamatan lingkungan kerja. K3 juga melindungi rekan kerja, keluarga pekerja, 
konsumen, dan orang lain yang juga mungkin terpengaruh kondisi lingkungan kerja. 
(Sumber : Wikipedia). 
 
Didalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban di 
lingkungan kerja, anggota Satpam berpotensi mengalami kecelakaan kerja, kecelakaan 
kerja yang pernah terjadi adalah luka-luka karena tergencet body mobil yang sedang 
diparkirkan, luka-luka karena terjatuh pada saat melaksanakan patroli, kaki luka-luka akibat 
terlindas reel pintu gerbang, dll. 
 
Tindakan yang bisa dilakukan oleh seorang anggota satpam untuk mencegah kecelakaan 
terjadi, adalah : 
1. Berperan serta dalam Program Kesehatan dan Lingkungan 
2. Safety Patrol. Satpam melaksanakan patroli untuk memastikan apakah penerapan K3 

sudah dilaksanakan dan sesuai. 
3. Kewenangan untuk menghentikan pekerjaan yang berbahaya. 

Apabila Satpam menemukan suatu situasi kondisi yang berbahaya, menemukan suatu 
pekerjaan yang berbahaya, menemukan pekerja tidak menggunakan peralatan 
keamanan dengan memadai, maka anggota Satpam tersebut wajib untuk 
menghentikanpekerjaan tersebut. 

4. Laporan Situasi dan Kondisi yang berbahaya. 
Anggota Satpam berkewajiban untuk mencatat dan melaporkan situasi berbahaya ke 
atasan atau ke pihak terkait (Misalnya : Bagian HSE, Bag Umum, Bag HRD). 

5. Memberikan Safety Induction. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesehatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Keselamatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesejahteraan
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Safety Induction adalah sebuah latihan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang 
diberikan kepada pekerja baru, kontraktor baru ataupun para tamu yang baru pertama 
kali datang di lokasi perusahaan tersebut. Tujuan dari Safety Induction ini adalah untuk 
mengkomunikasikan bahaya-bahaya keselamatan dan kesehatan kerja umum yang 
terdapat selama pekerjaan/kunjungan mereka sehingga mereka bisa sadar serta bisa 
melakukan tindakan pengendalian terhadap bahaya tersebut. (Sumber: 
pendidikansatpam.blogspot.co.id) 

 
H. Pengetahuan Dasar Komunikasi Radio dan Alat Keamanan 

1. Perlengkapan Satpam/Security : 
o Pakaian Satpam/Security adalah pakaian dinas harian : baju putih (lengan pendek) 

dilengkapi dengan Pluit/sempritan dengan talikurnya hitam, simbol satuan pengaman 
POLRI, nama pengenal/ identitas SATPAM, celana biru panjang dilengkapi dengan ikat 
pinggang kecil hitam, ikat pinggang besar/kopel rem hitam, pentungan, borgol, tutup 
kepala pet biru lengkap dengan symbol, sepatu rendah hitam. 

o Pakaian dinas lapangan : baju biru (lengan panjang) dilengkapi dengan 
Pluit/sempritan dengan talikurnya, simbol satuan pengaman POLRI, nama pengenal/ 
identitas SATPAM, celana biru panjang dilengkapi dengan ikat pinggang kecil putih, 
ikat pinggang besar/kopel rem putih, pentungan, borgol, tutup kepala pet/baret 
lengkap dengan symbol, sepatu tinggi hitam 

2. Perlengkapan pendukung 
o Mesin Check clock Amano Control 
o Radio panggil (HT) pemakai jasa 

Radio komunikasi berfungsi untuk memberikan laporan kepada personil lain. 
Laporan-laporan tersebut dapat dilakukan untuk menginformasian situasi yang 
terjadi di ploting dimana personil tersebut di tempatkan,dan supaya diketahui oleh 
personil lain yang berposisi di plot masing-masing. 
Selama dalam piket seorang keamanan yang memiliki fasilitas HT dilarang keras 
mematikan sarana tersebut, guna mendapatkan laporan dari rekan-rekan sesama 
piket. Dan apabila di panggil oleh personil lain wajib menjawab apabila personil 
tersebut dapat menerima input dari personil yang memanggil. 

 
I. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli 

Satpam/Satuan Pengamanan/Security Guard mengadakan pengaturan dengan maksud 
menegakkan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerja, khususnya yang menyangkut 
keamanan dan ketertiban atau tugas-tugas lain yang diberikan oleh Shift Leader, Security 
Supervisor, ataupun Chief Security Officer. 

1. Melaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi masuk/keluarnya orang atau 
barang dan mengawasi keadaan atau hal-hal yang mencurigakan di sekitar tempat 
tugas. 

2. Melakukan perondaan (patroli) sekitar kawasan kerja perusahaan menurut rute dan 
waktu tertentu atau secara acak dengan maksud mengadakan penelitian dan 
pemeriksaan terhadap segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang 
dapat atau diperkirakan menimbulkan ancaman atau gangguan, serta mengatur 
kelancaran lalu lintas di luar lingkungan perusahaan. 

3. Mengadakan pengawalan uang, barang, atau orang bila diperlukan dan disesuaikan 
dengan kebutuhan tugas setelah mendapat ijin dari Security Supervisor/Chief Security 
Officer. 
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J. Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara 
Satpam/Satuan Pengamanan/Security Guard bersama 
Shift Leader mengambil langkah-langkah atau tindakan 
sementara bila terjadi suatu tindak pidana antara lain : 

1. Mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP), 
melapor ke Security Supervisor /Chief Security 
Officer untuk ditindaklanjuti. 

2. Menangkap pelaku pencurian/tindak kriminal/unjuk 
rasa yang merusak (hanya dalam hal tertangkap 
tangan). 

3. Menolong korban kecelakaan. 
4. Melaporkan/meminta bantuan POLRI jika diperlukan dengan terlebih dahulu konfirmasi 

dengan Security Supervisor/Chief Security Officer.  

K. Pembuatan Laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
Seorang keamanan harus dapat membuat laporan kepada atasan dan harus melaporkan 
segala sesuatu yang dianggap perlu untuk dilaporkan dan untuk diketahui oleh atasan atau 
pihak perusahaan. 
Prosedur pembuatan laporan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai berikut : 
1. Pembuatan BAP yang dilakukan oleh unsur kolompok komando tertinggi yang bertugas 

pada saat itu yang meliputi : 
- Siapa si pelapor ataupun korban 
- Dimana kejadian tersebut terjadi 
- Kapan kejadian tersebut terjadi 
- Apa yang dicuri  
- Adakah saksi-saksi 
- Bilamana pencurian tersebut terjadi BAP tersebut harus mencantumkan tanggal 

pembuatan & ditandatangani oleh pembuat laporan dan yang melapor atau korban. 
2. Penugasan untuk olah TKP dengan maksud mengisolasi & mengamankan bukti-bukti 

untuk penyelidikan pihak kepolisian. Hal yang harus diperhatikan dalam olah TKP 
meliputi : 
- Mengawasi dan mengamankan tempat tersebut dengan menempatkan petugas guna 

menutup akses keluar masuk dan mengendalikan pergerakan personil yang tidak 
berkepentingan. 

- Mengisolasi TKP dengan cara memberikan garis polisi (security line). 
- Mencari dan mempertahankan posisi bukti-bukti yang bisa mendukung penyelidikan 

dengan tidak menyentuh yang dilakukan oleh tim satpam yang ditunjuk oleh 
pimpinan. 

- Mendukumenkan posisi bukti-bukti dengan memfoto atau menandai letaknya. 
- Melaporkan hasil temuan dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang 

berwenang. 
3. Melaksanakan investigasi atau penyelidikan dengan cara mencari saksi-saksi atau bukti-

bukti personal dan memeriksanya. Perlu dipahami bahwa tugas satpam dalam bidang 
investigasi terbatas hanya pada pengumpulan informasi. 

 
L. Kemampuan Memberikan Pelayanan (Customer Service) 

Anggota Satpam/Security selain harus mempunyai fisik yang kuat juga dituntut untuk dapat 
melakukan tugas pelayanan yang baik terhadap nasabah atau pelanggan di tempat mereka 
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bertugas. Security yang berpengalaman akan terlihat dari sikap mereka, dengan sikap yang 
baik maka pengguna jasa dan pelanggan atau nasabah akan merasa nyaman dan aman, 
dengan demikian pelanggan atau nasabah akan semakin puas terhadap perusahaan dan 
tentunya imbas baiknya juga akan ke perusahaan. 
Layanan yang diberikan satpam kepada pelanggan/tamu sering dikenal dengan S3T 
(Senyum, Sapa, Salam, Tindak). 
 
SENYUM. Biasakan senyum untuk menerima tamu, karena dengan senyum tamu akan 
merasa dihargai dan dihormati. 
 
SAPA. Sapalah tamu sebelum anda disapa, Tanya keperluannya dengan sopan, sampaikan 
hal tersebut kepada yang dituju oleh tamu, diperbolehkan masuk atau tidak, apabila 
diperbolehkan, arahkan tamu tersebut kepada yang bersangkutan. Dan apabila tidak 
lakukan penolakan secara baik-baik dengan alasan yang tidak menyinggung perasaan tamu. 
Hal tersebut diatas biasanya digunakan apabila yang bersangkutan bertugas di pos jaga 
kantor atau didalam kantor. 
 
SALAM. Ucapkan salam yang bersifat umum kepada tamu. Perlakukan tamu dengan 
sebaik-baiknya. Seperti, Selamat siang,. Apa ada yang bisa saya Bantu,. Trimakasih,. Maaf 
pak,. Silahkan pak  / bu. 
 
TINDAK. Apa bila ada tamu yang melanggar ketertiban didalam lingkungan perusahaan 
atau kantor terlebih dahulu dilakukan teguran secara baik-baik. 
 

Standar Layanan Satpam (Security )  
Petugas Satpam dibagi menjadi dua, petugas bagian luar dan petugas bagian dalam gedung. 
Berikut gambaran yang seharusnya dilakukan oleh Petugas Satpam :  
A. Petugas Satpam (Bagian Luar) 

Seragam dan Kelengkapan 
- Baju seragam tidak kusam 
- Atribut lengkap (topi, tali kur, peluit, nama, emblem kesatuan, 

kopel/tongkat/borgol/sangkur) 
- Sepatu bersih dan dalam kondisi baik  
- Kerapihan 
- Rambut tercukur rapi  
- Kumis tercukur rapi  
- Tidak berjenggot dan berjambang  
Sikap 
- Tersenyum dengan ramah  
- Mengarahkan parkir kendaraan  
- Membantu membukakan pintu mobil  
- Mengucapkan Salam  
- Mengawasi keadaan sekitar  
- Menyediakan payung untuk nasabah saat hujan  
- Tidak merokok dan bermain handphone saat bertugas.  
- Tidak mengobrol dengan rekan kerja/pekerja hingga melalaikan Tamu.  
- Tidak duduk diatas kendaraan (mobil/motor)  
 

http://www.ajiwijaya.com/2012/03/standar-layanan-satpam-security.html
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B. Petugas Satpam (Bagian Dalam) 
Seragam dan Kelengkapan 
- Baju seragam tidak kusam  
- Atribut lengkap (topi, nama, emblem kesatuan, kopel/tongkat/borgol/sangkur)  
- Sepatu bersih dan dalam kondisi baik 
- Kerapihan 
- Rambut tercukur rapi  
- Kumis tercukur rapi  
- Tidak berjenggot dan berjambang  
- Tidak bau badan  
SIKAP Saat Tamu/Pelanggan datang 
- Berada di area lobi perusahaan 
- Membantu membukakan pintu  
- Tersenyum mengucapkan salam  
- Membantu tamu, jika ada tamu yang bertanya menjawab dengan ramah dan jelas.  
- Tidak melakukan hal yang tidak berhubungan dengan tamu seperti mengobrol 

dengan rekan kerja/pekerja.  
Saat Tamu/Pelanggan keluar  
-  Tersenyum, membantu membukakan pintu. 

 
M. Psikologi Massa dan Negosiasi 

Materi ini diberikan karena dalam tugasnya, Satpam banyak berhubungan dengan orang 
banyak (massa) dan harus bisa melakukan negosiasi ketika menghadapi suatu kejadian atau 
konflik yang dilakukan dengan cara berkomunikasi yang baik sehingga tidak terjadi 
kesalahpahaman.  
Psikologi massa adalah studi mengenai tingkah laku banyak orang atau kumpulan manusia. 
Psikologi massa dapat pula diartikan dengan kelakuan sebuah kelompok, dimana massa 
dari kelompok tersebut merasa nyaman melakukan sesuatu, karena mereka merasa 
nyaman dengan adanya fakta bahwa banyak yang lainnya melakukan hal yang sama seperi 
yang mereka lakukan. 
 
Sedangkan negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna 
mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak 
lain. dalam arti lain negosiasi merupakan penyelesaian sengketa secara damai melalui 
perundingan antara pihak yang bersengketa.  
 

N. Penangkapan dan Penggeledahan 
Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu 
kebebasan tersangka atau terdakwa apabila cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau 
penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-
undang.  
Jangka waktu penangkapan hanya berlaku paling lama untuk jangka waktu 1 hari (24 jam). 
Sebelum  dilakukan suatu penangkapan oleh pihak kepolisian maka terdapat syarat materiil 
dan syarat formil yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan syarat 
materiil adalah adanya suatu bukti permulaan yang cukup bahwa terdapat suatu tindak 
pidana. Sedangkan syarat formil adalah adanya surat tugas, surat perintah penangkapan 
serta tembusannya. Apabila dalam waktu lebih dari 1 x 24 jam, tersangka tetap diperiksa 
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dan tidak ada surat perintah untuk melakukan penahanan, maka tersangka berhak untuk 
segera dilepaskan. 
 
Sedangkan penggeledahan adalah tindakan penyidik atau perwakilannya untuk melakukan 
pemeriksaan baik terhadap badan dan pakaian seseorang maupun terhadap kediaman 
seseorang. Untuk melakukan penggeledahan, penyidik harus mendapatkan ijin dari Ketua 
Pengadilan Negeri. 
Penggeledahan dapat dibagi atas 2 yaitu : 
1. Penggeledahan rumah adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat 

tinggal dan tempat tertutup Iainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau 
penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam 
undang-undang. 

2. Penggeledahan badan adalah tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan 
badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada 
badannya atau dibawanya serta, untuk disita. 

 
 

PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN DASAR SOFT SKILL 
Satpam tidak hanya bertugas untuk mengamankan lingkungan tempat kerjanya dari segala 
ancaman tetapi Satpam juga dituntut untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap 

pelanggan baik dari internal maupun eksternal. Pelanggan 
internal dalam hal ini adalah karyawan pada perusahaan 
tempatnya bekerja sedangkan eksternal adalah tamu.  
Ada berbagai alasan yang mengharuskan mereka untuk 
mempunyai Service Excellence dalam tugasnya. Salah satu 
alasannya adalah karena mereka juga memiliki tugas 
menerima tamu sehingga karakter keramahan meskipun 
hanya senyuman sangat memiliki arti penting. Tak hanya 

ramah saja yang diperlukan, melainkan masih banyak sifat Service Excellence lainnya yang perlu 
untuk diketahui. Salah satunya adalah interpersonal skill. 
 
Interpersonal skill (keterampilan interpersonal) adalah kemampuan seseorang secara efektif 
untuk berinteraksi dengan orang lain maupun dengan rekan kerja baik secara verbal maupun 
non verbal.  
 
Adapun keterampilan soft skill yang terkait dengan interpersonal skill (keterampilan 
interpersonal), antara lain : 
1. Keterampilan listening (mendengarkan) : Salah satu komponen dari proses komunikasi 

adalah bagian menerima pesan, salah satunya ialah mendengarkan. Mendengarkan bukan 
secara harfiah menggunakan alat pendengaran (telinga) , tetapi memiliki arti yang lebih 
luas dengan penggunaan alat penerimaan pesan lainnya. Berikut ini ada empat alasan 
utama mengapa orang perlu mendengarkan : 

 Untuk memahami dan memperoleh informasi : Orang yang menguasai informasi 
memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses, baik secara pribadi maupun 
konteks professional, sebab, di era sekarang, menguasai informasi berarti menguasai 
sumber daya. Memahami perintah, memahami pesan, memahami kebutuhan orang 
lain, menggali lebih banyak informasi dibutuhkan sebagai modal agar dapat 
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berkomunikasi serta menjadi kemampuan utama untuk dapat berhasil dalam setiap 
pekerjaan. 

 Analisis terhadap kualitas Informasi : Kemampuan seseorang untuk dapat menganalisis 
informasi dibutuhkan agar dapat bertindak tepat. Mendengarkan dan mendapatkan 
informasi lebih banyak akan meningkatkan kualitas pesan yang diterima, kelengkapan 
data, dan kemampuan mengolah informasi, sehingga simpulan atau analisis terhadap 
suatu kondisi atau keadaan dapat diambil. 

 Membangun dan memelihara hubungan : Alasan untuk mendengarkan adalah untuk 
melakukan komunikasi interpersonal. Banyak survey telah membuktikan bahwa orang 
yang memiliki kemampuan untuk mendengar dengan efektif memiliki hubungan yang 
lebih baik dengan sesamanya, sebaliknya mereka yang kurang mampu untuk 
mendengarkan akan memperburuk hubungan atau setidaknya tidak dapat membangun 
hubungan yang lebih baik. 

 Menolong orang lain : Kemampuan mendengarkan wajib dimiliki agar dapat memahami 
orang lain dan pada akhinya, dapat menolong orang lain. Pada saat seseoramg mau 
mendengarkan dan memberikan perjhatian yang tulus serta serius kepada 
permasalahan yang kita sampaikan, hamper sebagian besar masalah kita telah dapat 
ditolong, atau minimal dapat memberikan pola atau prespektif yang baru tentang kita 
dapat menghadapi masalah yang kita hadapi. 

2. Keterampilan providing feedback (memberikan umpan balik) : Umpan Balik adalah setiap 
bentuk komunikasi yang disampaikan kepada seseorang dengan tujuan agar orang tersebut 
mengetahui dampak perilakunya terhadap anda atau orang lain. 

3. Keterampilan persuading (membujuk) : Persuading (membujuk) adalah komunikasi tatap 
muka yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang dengan tujuan agar pihak lain mau 
mengikuti dengan sukarela kehendak seseorang. 

4. Keterampilan resolving conflicts adalah kemampuan untuk mengatasi konflik dengan 
orang lain. 
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