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NO KOMPONEN URAIAN 

1 2 3 
1. 
 
 

 

Dasar Hukum 
 
 
 

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

b. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah; 

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 
Pol.: 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa. 

2. Persyaratan a.  Ktp / Identitas Pemohon 
b.  No Hp Pemohon 
c.  Semua Warga Negara Indonesia yang Membutuhkan  
     Bantuan Dalmas Dit Samapta Polda Kalsel 

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pemahaman 
pengendalian 
massa 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Pengendalian massa 
Pengendalian massa yang selanjutnya disebut dalmas adalah 
kegiatan yang dilakukan oleh satuan Polri (kompi,peleton) 
dalam rangka menghadapi massa pengunjuk rasa. 

b. Dalmas Awal  
Dalmas awal adalah satuan dalmas yang tidak dilengkapi 
dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan 
dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan 
teratur/situasi hijau. 

c. Dalmas Lanjut  
Dalmas lanjut adalah satuan dalmas yang dilengkapi dengan 
alat-alat perlengkapan khusus kepolisian, digerakkan dalam 
menghadapi kondisi massa sudah tidak tertib/situasi kuning. 

d. Lapis Ganti  
Lapis ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan 
dalmas awal   ke dalmas Lanjut. 

e. Lintas Ganti  
Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan kompi 
dalmas Lanjut kepada satuan kompi/detasemen 
penanggulangan huru-hara brimob. 

f. Negosiator  
Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan 
perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk 
rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 

g. Penanggulangan Huru-hara 
Penanggulangan huru-hara yang selanjutnya disebut PHH 
adalah rangkaian kegiatan atau proses/cara dalam 
mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa 
atau huru-hara guna melindungi warga masyarakat dari ekses 
yang ditimbulkan. 



h. Jalan  
adalah prasarana transportasi  darat yang meliputi segala 
bagian jalan, termasuk bangunan, pelengkap dan 
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang 
berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 
bawah permukaan tanah, dan atau air, serta di atas permukaan 
air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

i. Gedung/Bangunan Penting  
Gedung/bangunan penting adalah  bangunan yang meliputi 
ruangan, halaman, dan sekitarnya yang digunakan untuk 
melakukan kegiatan pemerintahan, kegiatan usaha, dan 
gedung-gedung/bangunan lainnya yang digunakan sebagai 
pusat kegiatan kemasyarakatan secara umum (vital)  yang 
menjadi sasaran unjuk rasa. 

j. Lapangan/Lahan Terbuka  
Lapangan/lahan terbuka adalah tempat tertentu yang 
digunakan sebagai sarana oleh massa dalam melakukan unjuk 
rasa. 

k. Kendali  
Kendali adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala kepolisian 
sektor (Kapolsek), kepala kepolisian sektor kota (Kapolsekta), 
kepala kepolisian sektor metropolitan (Kapolsek Metro), kepala 
kepolisian resort (Kapolres), kepala kepolisian resort kota 
(Kapolresta), kepala kepolisian resort metropolitan (Kapolres 
Metro), kepala kepolisian kota besar (Kapoltabes), kepala 
kepolisian. 

 



3. Susunan 
kekuatan 
dalmas 

1) Peleton dalmas awal  berjumlah 38 orang terdiri dari 
 

a) Komandan peleton : 1 orang 
b) Anggota : 30 orang 

c) Caraka : 1 orang 

d) Kamerawan  : 1 orang 

e) Petugas tali dalmas : 2 orang 

f) Negoasiator  : 3 orang 

 
2) Peleton Dalmas lanjut berjumlah 37orang terdiri dari  

 
a)   Komandan 

peleton 
: 1 orang 

b)  Anggota : 30 orang 

c)  Caraka : 1 orang 

d)  Kamerawan  : 1 orang 

e)  Penembak gas : 2 orang 

f)    Petugas APAR :        2 orang 

 

3) Unit satwa. 
a)   Anjing  : 3 ekor 
b)  Kuda  : 3 ekor  
     

 

 
2 

 
 



4. Prosedur 
 

1) Kompi dalmas awal berjumlah 116 orang terdiri dari 
: 

a)  Komandan kompi : 1 orang 
b)  Wakil komandan kompi : 1 orang 

c)  Komandan peleton : 3 orang 

d)  Anggota : 90 orang 

e)  Caraka : 4 orang 

f)  Kamerawan  : 5 orang 

g)  Petugas tali dalmas : 2 orang 

h)  Negoasiator  : 10 orang 

     

2) Kompi dalmas lanjut berjumlah 138 orang terdiri dari 
  
a)  Komandan kompi : 1 orang 
b)  Wakil komandan kompi : 1 orang 

c)  Komandan peleton : 3 orang 

d)  Anggota : 90 orang 

e)  Caraka : 4 orang 

f)  Kamerawan  : 5 orang 

g)  Petugas tali dalmas : 6 orang 

h)  Negoasiator  : 6 orang 

  

5. 
 
 
 

Jenis-jenis  
pengendalian 
dalmas 
 
 

a. Aksi unjuk rasa tertib 
b. Aksi unjuk rasa tidak tertib 
c. Aksi unjuk rasa hura-hara(anarkis). 

 
 

6. 
 
 
 

Ruang lingkup 
pelaksanaan 
pengendalian 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Jalan Raya 
Merupakan pelayanan pengamanan unjukrasa yang dilakukan 
dijalan raya oleh sekelompok massa. 

b. Gedung Bangunan Penting 
Merupakan pelayanan pengamanan unjukrasa yang dilakukan 
oleh kelompok massa di gedung atau bangunan penting, seperti 
kedutaan, gedung pemerintahan, tempat ibadah dan obyek-
obyek vital. 

c. Lapangan Terbuka/lahan terbuka 
Merupakan pelayanan pengamanan unjukrasa yang dilakukan 
oleh kelompok massa di lapangan terbuka/lahan terbuka, seperti 
lapangan sepakbola, alun-alun dll. 

 



7. Jangka Waktu 
dan Biaya Tarif 
Pelayanan 

a.  Jangka Waktu Menyesuaikan Situasi dan Kondisi di  
     di Lapangan. 
b.  Biaya Tarif Pelayanan Gratis. 

8. Peralatan dan 
perlengkapan 
DALMAS 

a.  HT 
b.  PDL II / Combat 
c.  Pluit 
d.  Tameng Dalmas 
e.  Tongkat Dalmas 
f.   Rompi Dalmas 
g.  Helm Dalmas 
h.  Tali Dalmas 
i.    Aphar 
 

9. Produk 
Layanan 

Bantuan pengendalian massa Anggota Dit Samapta Polda Kalsel 
kepada Masyarakat yang Memerlukan Pelayanan. 

10. Kompetensi 
Pelaksana 
 

Kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap dasar 
anggota Polri serta nilai yang dicerminkan kedalam kebiasaan 
berfikir dan bertindak yang sikapnya berkembang, dinamis, 
kontinyu (terus-menerus) baik melalui formal (pendidikan) dan 
pelatihan Sertifikasi. 

11. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan terhadap kinerja Negosiator dilakukan oleh Kasubdit 
Dalmas Dit Samapta Polda Kalsel dan bertanggung jawab 
melaporkan hasil pengawasanya kepada Dir Samapta Polda 
Kalsel selaku penanggung jawab pengawasan. 
 

12. Jaminan 
Pelayanan, 
Keamanan 
dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Terdapat Baner dan Spanduk pelayanan Bantuan 
pengendalian massa  yang dipasang pada tempat di 
Banjarmasin. 

b. Patroli, melakukan dialogis kepada masyarakat tentang adanya 
pelayanan Pengamanan, Pengawalan dan bantuan 
pengendalian massa oleh Dit Samapta Polda Kalsel. 

c. Call Center dengan petugas Operator 24 jam. 
d. Pemohon akan diberikan pelayanan yang ramah, sopan dan 

baik 
e. Terjamin nya kawasan bebas calo 
f. Tersedianya tempat pelayanan pemohon Bantuan 

pengendalian massa 
g. Setiap Masyarakat yang mendapat Pelayanan akan mendapat 

Jaminan Keamanan. 
 

13. Pengelolaan 
Pengaduan 

Masyarakat silahkan mengadu dengan cara : 
- Datang langsung ke loket Dumas 

Dit Samapta Polda Kalsel 
- Kirim Surat Ke alamat : 

Direktur Samapta Polda Kalimantan Selatan 
d/a. Jl. S. Parman 16 Banjarmasi Tengah 

- Menghubungi Nomor Telpon 0811-500-220 
- Melalui Instagram : @samapta_kalsel 



14. Evaluasi 
Kinerja 
Pelayanan 

Dilaksanakan evaluasi setiap bulan kepada Personil 
Pengendalian massa. 

 
 

Banjarmasin,   31   Maret  2021 
KASUBDIT DALMAS 

 
 
 

WIDARNO, S.H 
KOMISARIS POLISI NRP 63110536 


