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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  Kepala  Badan  Pemeliharan  Keamanan  Polri Nomor 1 
Tahun 2017 tanggal 16 Februari 2017 tentang Patroli. 

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

3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pemahaman 
dan Tujuan 
Patroli Icon 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Patroli Icon adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 
oleh anggota Polri, sebagai usaha mencegah terjadinya gangguan 
kamtibmas, yg disebabkan oleh adanya potensi gangguan, Ancaman 
Gangguan dan Ganguan Nyata dgn cara mendatangi, menjelajahi, 
mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi, dan / atau kondisi 
yangg diperkirakan akan menimbulkan gangguan nyata  yang 
memerlukan kehadiran polri untuk melakukan tindakan-tindakan 
kepolisian. 

b. Meniadakan kemungkinan adanya niat dan kesempatan dalam 
rangka mencegah timbulnya gangguan kamtibmas. 

c. Menghadirkan polisi di tengah-tengah masyarakat. 
d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dalam 

mengantisipasi gangguan kamtibmas serta keamanan, keselamatan, 
ketertiban dan kelancaran lalulintas (kamseltibcar lantas), serta 
memberikan kemudahan akses pelaporan masyarakat. 

e. Terwujudnya pemeliharaan kamtibmas. 
f. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan kamtibmas; 
g. Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa tindakan 

kepolisian yg dilakukan oleh petugas patroli dalam rangka 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan.  

4. Prinsip-prinsip 
Patroli Icon 

a. Legalitas, yaitu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

b. Profesional, yaitu dilaksanakan sesuai dengan kompetensi ilmu 
kepolisian. 

c. Akuntabilitas, yaitu dapat  dipertanggungjawabkan. 
d. Efektif dan efisien, yaitu dilaksanakan secara cermat, tepat waktu, 

dan tepat guna. 
e. Terpadu, yaitu dilaksanakan oleh fungsi sabhara dan atau dapat 

secara bersama-sama dengan satuan fungsi kepolisian lainnya, 
potensi masyarakat dan atau instansi terkait lainnya. 

f. Proaktif, yaitu dilaks secara lebih aktif dalam rangka mengantisipasi 



dan mencegah, mengintervensi, atau mengendalikan sebuah 
kemungkinan kejadian atau situasi, terutama yang negatif atau sulit. 

g. Fleksibel dan adaptif, yaitu dapat dimodifikasi sesuai dengan 
kebutuhan dan keadaan situasi karakteristik kerawanan daerah, 
sehingga pemanfaatan personil menjadi maksimal. 

h. Dialog, yaitu dilaksanakan untuk menyediakan komunikasi dua arah 
antara petugas patroli dengan masyarakat berupa pesan kamtibmas 
dan isu-isu masyarakat lainnya. 

i. Quick respon, yaitu ketanggapsegeraan atau kecepatan petugas 
patroli dalam merespon panggilan, laporan dan/atau pengaduan 

j. Humanis, yaitu dilaksanakan secara sopan, ramah, dan menjunjung 
tinggi Hak Asasi Manusia. 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prosedur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Metode Patroli Icon : 
a. Berjalan/bergerak, yaitu berpindahnya/bergeraknya petugas 

patroli dari satu tempat ke tempat lain sesuai wilayah yang 
ditentukan pada saat melakukan patroli. 

b. Berhenti, yaitu berhentinya petugas patroli di suatu tempat 
tertentu pada saat patroli untuk melakukan dialog, 
pengamatan, dan/atau penilaian karena menemukan hal-hal 
yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. 

c. Berdialog, yaitu komunikasi dua arah yg dilakukan antar 
petugas patroli dengan masyarakat untuk menemukan bahan 
keterangan, informasi sehubungan hal-hal yang menjadi 
kekhawatiran masyarakat dan/atau memberikan pesan 
kamtibmas dalam pelaksanaan patroli. 

d. Observasi, yaitu kegiatan untuk mengadakan/melakukan 
pengamatan terhadap objek tertentu demi mencegah dan 
mengurangi tindak kejahatan dengan menggunakan semua 
indera, sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas terhadap 
objek sasaran patroli. 

e. Penilaian, yaitu proses pengambilan kesimpulan sementara 
petugas patroli setelah melakukan observasi. 

f. Pencarian, yaitu kegiatan untuk menemukan atas hasil penilaian 
petugas patroli yang disimpulkan utk mencegah terjadinya 
gangguan kamtibmas. 

6. 
 
 
 

Kriteria 
Pelayanan 

➢ Cara berdialog dalam patroli Icon : 
a. Menyampaikan ucapan salam dan petugas memperkenalkan 

diri. 
b. Menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan. 
c. Berkomunikasi menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 
d. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. 
e. Tidak memotong pembicaraan. 
f. Memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk 

menyampaikan permasalahan. 
g. Memberikan empati terhadap lawan bicara. 
h. Membantu menemukan solusi pemecahan permasalahan. 
i. Menyampaikan pesan kamtibmas. 
J.   Saling memberi informasi antar petugas patroli maupun fungsi    
      Kepolisian Lainnya. 

 



7. Jangka Waktu 
Pelayanan dan 
Biaya / Tarif 

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

8. 
 
 

Sarana dan 
prasarana 
 

a. Pelaksanaan Patroli Icon Dit Samapta Polda Kalsel dilaksanakan 
secara rutin pada setiap hari Minggu. 

b. Personil yang melaksanakan patroli Icon terdiri dari Personil Polwan 
Dit Samapta dan personil cadangan Penjagaan Dit Samapta Polda 
Kalsel. 

c. Sasaran Patroli Icon adalah tempat keramian giat masyarakat dan 
tempat wisata yang memerlukan kehadiran Polisi berseragam. 

9. Produk layanan a. Pelayanan Patroli Icon Dit Samapta Polda Kalsel kepada Masyarakat  
     yang memerlukan Pelayanan. 

10. Tahap Persiapan ➢ Setiap akan melaksanakan patroli Icon, petugas patroli melakukan 
kegiatan persiapan yang meliputi penyiapan: 
a. Administrasi patroli; 
b. Petugas patroli (personel); dan 
c. Perlengkapan patroli. 
  

➢ Penyiapan administrasi patroli berupa: 
a. Rencana kegiatan; 
b. Jadwal patroli;    
c. Surat perintah; 
d. Blanko laporan; 
e. Kelengkapan identitas petugas; 
f. Kelengkapan identitas kendaraan;  
g. Buku mutasi; 
h. Buku kontrol kendaraan; 
i. Buku saku petugas; 
j. Kartu identifikasi lapangan; dan  
k. Pesan kamtibmas. 

 
➢ Kelengkapan identitas petugas  antara lain: 

a. Surat perintah; 
b. Kartu tanda anggota; 
c. Kartu tanda penduduk; 
d. Surat izin mengemudi, sesuai jenis kendaraan bermotor yang 

digunakan; dan 
e. Surat izin memegang senjata api, bagi yang memegang senjata 

api. 
  

➢ Kelengkapan identitas kendaraan  antara lain: 
a. Surat tanda nomor kendaraan bermotor, baik dinas maupun 

pribadi; dan 
b. Blangko pengecekan kendaraan. 
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11. Tahap 
Pelaksanaan 

a. Melakukan pengamatan/observasi terhadap situasi sasaran patroli. 
b. Berhenti di berbagai tempat secara acak, dan berdialog untuk 

mendapatkan informasi yang penting tentang situasi  kamtibmas. 
Melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dalam hal adanya 
situasi yang berpotensi ataupun terjadi gangguan kamtibmas dan 
kamseltibcar lantas. 

c. Patroli Icon, mendatangi secara langsung/tatap muka langsung 
dengan masyarakat yang memerlukan bantuan perlindungan, Sar 
terbatas dan pelayanan lainnya yang berkaitan dengan tugas 
Samapta. 

12. 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. 

13. Pengawasan 
Internal 

Pengawasan terhadap kinerja Patroli Icon dilakukan oleh Kasubdit 
Gasum, Kasi Turjawali Dit Samapta Polda Kalsel dan bertanggung jawab 
melaporkan hasil pengawasanya kepada Dir Samapta Polda Kalsel 
selaku penanggung jawab pengawasan. 

14. Jumlah 
Pelaksana 

1. Penanggung Jawab    = 1 Orang Polri 
2. Perwira Pengendali   = 2 Orang Polri 
3. Anggota Pelaksana    = 17 Orang Polri 

15. Jaminan 
Pelayanan, 
Keamanan dan 
Keselamatan 
Pelayanan 

a. Terdapat Baner dan Spanduk pelayanan Patroli Icon yang dipasang 
pada tempat di Banjarmasin. 

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

c. Call Center dengan petugas Operator 24 jam. 
d. Surat Perintah Patroli beserta sarananya. 
e. Pemohon akan diberikan pelayanan yang ramah, sopan dan baik 
f. Terjamin nya kawasan bebas calo 
g. Tersedianya tempat pelayanan Patroli Icon 
h. Setiap Masyarakat yang mendapat Pelayanan akan mendapat 

Jaminan Keamanan. 

16. 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 dan Email 

IG       : samapta_kalsel 
Email :  
 



17. Evaluasi Kinerja 
Pelayanan 

Dilaksanakan Evaluasi tiap Bulan kepada personil yang melaksanakan 
Patroli Icon. 
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