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LAPORAN HASIL PELAKSANAAN
PENDIDIKAN PENGEMBANGAN SPESIALISASI PERWIRA PERTAMA BINMAS
PADA LEMDIKLAT POLRI TANGGAL 18 FEBRUARI S.D. 18 MARET 2020
DI PUSDIK BINMAS LEMDIKLAT POLRI

A.

PENDAHULUAN.

1.

Umum.
a.

bahwa dalam rangka reformasi Polri membawa dampak terhadap
tuntutan masyarakat akan adanya perubahan kultur anggota Polri
untuk terwujudnya polisi sipil, demokratis dan humanis serta
mengedepankan profesionalisme. Hal tersebut merupakan tantangan
tugas yang harus mampu dijawab melalui Pendidikan Pengembangan
Spesialisasi Perwira Pertama Binmas;

b.

menghasilkan Perwira Pertama Polri yang memiliki kemampuan
mengelola dan melaksanakan tugas pembinaan keamanan dan
ketertiban kepada masyarakat serta sikap perilaku terpuji dan patuh
hukum dan Perwira Pertama Polri sebagai manajer tingkat pertama
dan pelaksana tugas pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat
dengan mengimplementasikan fungsi Binmas di kewilayahan maka
diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan kepada peserta
didik dengan metode yang efektif dan efisien;

c.

melalui penyelenggaraan Pendidikan Pengembangan Spesialisasi
c. melalui
Perwira pertama Binmas ini, merupakan langkah
strategis .....
dalam

2
mewujudkan kebijakan dan program kerja pimpinan Polri saat ini yaitu
mewujudkan SDM yang unggul, pemantapan pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang professional dan
berkeadilan. Pemantapan manajemen media, penguatan sinergi
kepolisian, penataan kelembagaan serta penguatan pengawasan

2.

Dasar.
a.

Undang – undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia;

b.

Keputusan Kapolri nomor : KEP/2502/XII/2019 tanggal 23 Desember
2019 tentang program pendidikan dan pelatihan Polri T.A. 2020;

c.

Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/105/I/DIK2.3/2020 tanggal 10
Januari 2020 tentang pemberitahuan penyelenggaran Dikbangspes
fungsi Binmas gelombang I tahun 2020;

d.

Surat Telegram Kapolri nomor : ST/ 443 / II / DIK.2.3./ 2020 tanggal 6
Februari 2020 tentang akan diselenggarakan Dikbangspes Pama
Binmas dengan alokasi 25 orang pada tanggal 18 Februari s/d 18
Maret 2020 di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri.

3.

Maksud dan Tujuan.

a.

maksud.
Laporan hasil pendidikan ini dibuat sebagai pertanggung jawaban
kepada Pimpinan tentang pelaksanaan kegiatan pendidikan yang telah
dilaksanakan selama 1 bulan mulai tanggal 18 Februari s/d 18 Maret
2020 di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri Banyubiru.
b. tujuan .....

b.

tujuan
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Laporan ini dibuat untuk memberikan gambaran kepada Pimpinan
tentang sejauh mana hasil yang didapat selama mengikuti Pendidikan
Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama

Binmas di dalam

menerima materi pelajaran teori maupun praktek.

4.

Ruang lingkup.
Ruang lingkup laporan ini terbatas pada pelaksanaan dan hasil yang dicapai
dalam Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama

Binmas

pada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri dari tanggal 18 Februari s/d 18 Maret
2020.

5.

B.

Sistimatika.
A.

PENDAHULUAN;

B.

PELAKSANAAN;

C.

HASIL YANG DICAPAI;

D.

PENUTUP.

PELAKSANAAN.

1.

Tempat, waktu dan jadwal pelatihan.
a.

tempat pendidikan.
Pendidikan dilaksanakan di Pusdik Binmas Lemdiklat Polri.

b.

waktu pendidikan.
Pendidikan dilaksanakan selama 1 bulan mulai dari tanggal 18
Februari s/d 18 Maret 2020 dengan jadwal terlampir.

c.

jadwal pelatihan.
1)

unit I : 07.00 s.d. 08.30 WIB;

2)

rehat : 08.30 s.d. 08.45 WIB;

3)

unit II : 08.45 s.d. 10.15 WIB;

4)

rehat : 10.15 s.d. 10.30 WIB;

5)

unit III : 10.30 s.d. 12.00 WIB;

6)

isoma : 12.00 s.d. 13.30 WIB;

5) unit III ........
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7)

unit IV : 13.30 s.d. 15.00 WIB;

8)

rehat : 15.00 s.d. 15.30 WIB;

9)

unit V : 15.30 s.d. 17.00 WIB;

Satuan hitungan waktu pendidikan disebut unit
1 (satu) unit = 2 JP ,90 (Sembilan puluh) menit.

2.

Kegiatan.
a.

tanggal 17 Februari 2020 mulai pukul 07.00 s.d. 20.00 WIB
dilaksanakan registrasi kedatangan para peserta di Pusdik
Binmas Polri Lemdiklat Polri;

b

upacara pembukaan pelaksanaan pendidikan dilaksanakan
pada tanggal 18 Februari 2020 di Aula Ragil Pudjono Pusdik
Binmas Lemdiklat Polri pada pukul 08.00 WIB oleh Kapusdik
Binmas Lemdiklat Polri Kombes Pol Drs. Arum Priyono dan
dihadiri oleh pejabat utama Pusdik Binmas dan sekaligus
pemasangan tanda peserta Pendidikan;

c.

pada saat pembukaan pendidikan jumlah peserta yang hadir
sebanyak 25 orang, peserta didik yang mengikuti dikbangspes
hadir lengkap;

d.

proses pelaksanaan pendidikan peserta dibagi menjadi 1 (satu)
pleton, dengan jumlah 25 orang peserta yang diasuh oleh 1
(satu) orang pendamping;

e.

pendidikan dimulai dari pukul 07.00 WIB

dan berakhir pada

pukul 17.00 WIB;

f.

sebelum pelaksanaan pendidikan dilakukan pre test dan diakhir
pendidikan dilaksanakan post test
g. Pada pukul .....
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g.

pada pukul 05.00 s.d 06.00 WIB setiap hari, peserta pendidikan
melakukan

olah

raga

pagi

dan

06.30

s.d

07.00 WIB

melaksanakan apel pagi diakhir pendidikan jam 21.00 WIB
melaksanakan apel malam;

h.

setiap hari setelah pemberian materi pendidikan, peserta
pendidikan membuat tugas dengan merefleksikan materi yang
telah diajarkan ke dalam bentuk tugas;

i.

upacara penutupan pendidikan pada hari rabu tanggal 18 Maret
2020 pukul. 08.00 WIB di Aula Ragil Pudjono Pusdik Binmas
Lemdiklat Polri, oleh Kapusdik Binmas Lemdiklat Polri dan
sekaligus penanggalan tanda peserta Pendidikan.

3.

Peserta pendidikan.
Peserta pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama
Binmas diikuti oleh 25 (dua puluh lima) orang terdiri dari :
a.

Polda Sumbar

:

1 orang;

b.

Polda Riau

:

1 orang;

c.

Polda Banten

:

1 orang;

d.

Polda Jabar

:

3 orang;

e.

Polda lampung

:

3 orang;

f.

Polda Aceh

:

1 orang;

g.

Polda Maluku utara

:

1 orang;

h.

Polda Jatim

:

3 orang;

i.

Polda Metro jaya

:

1 orang;

j.

Polda Kepri

:

1 orang;

k.

Polda Jateng

:

1 orang;

l.

Polda DIY

:

1 orang;

m. Polda Sulut

:

1 orang;

n.

Polda Kalbar

:

1 orang;

o.

Polda Sulsel

:

1 orang;

p.

Polda Kalsel

:

1 orang;

q.

Polda Maluku

:

1 orang;

q. Polda Maluku ....
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4.

r.

Polda papua

:

1 orang;

s.

Polda Jambi

:

1 orang;

Rencana pokok pelatihan (RPP) dan metode.
a.

RPP pendidikan sebanyak 200 JP dengan rincian sbb :
1)

2)

b.

materi pelajaran 175 JP yaitu :
a)

Manajemen operasional Binmas

b)

Bhabinkamtibmas

c)

Bin kamsa

d)

Bin Polmas

e)

Pemecahan Masalah

f)

Bintibsos

g)

Bin Posus

h)

K. Satpam Polsus

i)

Perubahan sosial

j)

Pemanfaatan Teknologi informasi

k)

Komunikasi

l)

Binluh kamtibmas

m)

Saka bhayangkara

lain-lain 25 JP yaitu :
a)

pre test dan post test

b)

pembulatan

c)

E - Learning

d)

Latja

e)

upacara pembukaan/penutupan

metode.
metode yang digunakan dalam pelatihan sbb :
1)

ceramah;

2)

teori

3)

praktek

4)

tanya jawab;

4). Tanya jawab
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5.

5)

diskusi;

6)

simulasi.

Anggaran.
Anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan
Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama

Binmas adalah Dipa

Pusdik Binmas Lemdiklat Polri T.A. 2020.

C.

HASIL YANG DICAPAI.

Hasil yang dicapai dalam penyelenggaran Pendidikan Pengembangan
Spesialisasi Perwira Pertama Binmas pada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri
sbb :

1.

Peserta mengetahui dan memahami fungsi, peranan dan

tugas

sebagai pengemban fungsi Binmas yaitu :

a. mampu dan memahami tentang manajemen operasional Binmas;

b. memahami tentang manajemen situasi dan kondisi yang dapat
mengganggu dan membahayakan keamanan dan ketertiban
masyarakat ,kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta
pembangunan masyarakat .ancaman yang timbul pada aspek
astagatra dengan menerapkan pola kunjungan dan silaturahmi ke
masyarakat

agar

dapat

mendeteksi

secara

dini

gangguan

kamtibmas di masyarakat

c. memahami dan mampu menerapkan di masyarakat

tentang

pembinaan keamanan swakarsa yang ada di masyarakat tentang
arti penting nya langkah – langkah pengamanan
d. memiliki pengetahuan tentang manajemen konflik dan teknik-teknik
pemecahan masalah;
e. memiliki pengetahuan tentang teknik komunikasi
ke masyarakat;
e. memiliki
....
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f.

memiliki pengetahuan tentang budaya dan perkembangan sosial di
masyarakat;

g. memiliki pengetahuan tentang peraturan perundangan yang
berkaitan dengan pelaksanaan pemolisian masyarakat dan Negara
serta pembangunan masyarakat .ancaman yang timbul pada aspek
astagatra;

h. mampu mengelola konflik dan memberikan solusi pemecahan
masalah yang dihadapi masyarakat;

i.

2.

mengetahui pengetahuan tentang saka bhayangkara;

Hasil dari Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Perwira Pertama
Binmas yang dilaksanakan peserta pendidikan mayoritas merasakan
dan mengatakan :

a. sangat

senang

dengan

adanya

Pendidikan

Pengembangan

Spesialisasi Perwira Pertama Binmas ini, karena bisa memahami
dan mengerti secara langsung serta

mempraktekkan tugas

Binmas dilapangan dengan tepat;
b. pada saat nanti terjun kelapangan para peserta didik dapat lebih
percaya diri, dan merupakan koreksi untuk menuju kearah lebih
baik

atas

kekurangan

pada

saat

sebelum

melaksanakan

pendidikan;
c. pendidikan pengembangan spesialisasi Perwira Pertama Binmas
ini hendaknya dilaksanakan secara terus menerus, dalam rangka
meningkatkan profesionalisme sebagai pengemban fungsi Binmas;

D.

PENUTUP.

D. PENUTUP
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1.

Kesimpulan.
a.

pendidikan

pengembangan

spesialisasi

Perwira

Pertama

Binmas dari tanggal 18 Februari s/d 18 Maret 2020 di Pusdik
Binmas Lemdiklat Polri Banyubiru berjalan dengan tertib dan
lancar;

b.

peserta yang dipanggil 25 orang dan yang hadir mengikuti
pendidikan lengkap 25 orang;

c.

e.

rencana pokok pelatihan sebanyak 200 JP dengan rincian sbb :
1)

materi

2)

lain-lain

175 JP;
25 JP;

proses pendidikan berjalan sesuai dengan alokasi waktu yang
telah ditentukan, mulai pukul 07.00 s.d. 20.30 WIB setiap hari;

f.

peserta sangat serius dan antusias selama dalam pelaksanaan
pendidikan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik
yang diberikan oleh para tenaga pendidik ( Gadik );

g.

tenaga pendidik ( Gadik ) dapat mentransformasikan seluruh
materi pelatihan berdasarkan jadwal yang telah disusun;

2.

Saran.
a.

dalam

rangka

meningkatkan

kemampuan

peserta

untuk

kedepan nya agar yang mengikuti pendidikan pengembangan
spesialisasi harus sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan yang
diemban atau yang akan diarah kan ke fungsi Binmas;

b

dengan meningkatkan mutu kualitas pendidikan diharapkan
b dengan
…..
dapat membuat anggota polri yang bijaksana
serta profesional
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dengan pelayanan ramah dan sopan sebagai tolok ukur maka
akan tercermin sosok polri benar-benar sebagai

pemelihara

kamtibmas, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan
masyarakat sehingga polri dengan mudah bahu membahu
dengan masyarakat untuk menciptakan situasi kamtibmas yang
kondusif.

c

supaya pelaksanaan pendidikan berjalan dengan baik, agar
memperhatikan waktu pengiriman calon peserta / siswa supaya
tepat waktu dan tidak terlambat sampai di Lembaga Pendidikan;

Demikianlah

laporan

hasil

pelaksanaan

Pendidikan

Pengembangan

Spesialisasi Perwira Pertama Binmas pada Pusdik Binmas Lemdiklat Polri dibuat
sebagai bahan masukan pimpinan guna menentukan kebijakan lebih lanjut.

,

Maret 2020

DISUSUN OLEH

AFANBSLAMET
IPDA NRP 72030347
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LAMPIRAN - LAMPIRAN
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1. ACARA PEMBUKAAN

II. TRADISI PENYAMBUTAN

III. PEMBEKALAN
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IV. PELANTIKAN PEJABAT SENAT

V. PRETES

IV. BAKTI SOSIAL
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V. PROSES BELAJAR MENGAJAR

VI. UJIAN

VII. STUDI LAPANGAN
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VIII. PRAKTEK PEMBELAJARAN

IX. PEMBEKALAN AKHIR

X. PENUTUPAN
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