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A. LAPORAN AKTIFITAS RUTIN SATLINMAS
1 Jumlah Total RT
2 Jumlah RT yang melaporkan Aktifitas Linmas

No

Jenis Kegiatan

: 61
: 18

Jumlah Anggota Jumlah Seluruh
Jumlah
SATLINMAS personil Anggota
pelaksanaan
yang terlibat (
SATLINMAS
kegiatan dalam 1
sesuai
sekelurahan
bulan
kehadiran )
berdasar SK

Keterangan
(bentuk kegiatan)

1 Membantu Penanggulangan bencana;
a. Melakukan upaya
kesiapsiagaan dan
peringatan dini terhadap
segala bentuk potensi
bencana
b. Melakukan pemantauan
dan mewaspadai segala
bentuk potensi bencana

18

20

29

18

22

29

c. Melakukan pendataan dan
melaporkan jumlah
0
0
29
pengungsi, korban dan
kerugian materi akibat
bencana
d. Memberikan pertolongan
0
0
29
pertama pada korban dan
pengungsi akibat bencana
e. Melakukan pencarian dan
0
0
29
penyelamatan pada korban
akibat bencana
f. Melakukan evakuasi korban
0
0
29
akibat bencana
g. Melakukan rehabilitasi,
relokasi, rekonsiliasi dan
0
0
29
rekonstruksi darurat pada
fasilitas umum yang rusak
akibat bencana
2 Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;

Masing-masing regu
melakukan musyawarah
kewaspadaan bencana banjir
dimusim penghujan
bertempat di rumah masing
masing Danru
Masing masing regu
Melaksanakan pemantauan
saluran air yang berpotensi
banjir dilokasi rawan bencana
Tidak ada kejadian bencana

Tidak ada kejadian bencana

Tidak ada kejadian bencana

Tidak ada kejadian bencana
Tidak ada kejadian bencana

15

a. Melakukan upaya
kesiapsiagaan dan
peringatan dini terhadap
segala bentuk
ancaman/potensi
gangguan keamanan,
ketenteraman, dan
ketertiban masyarakat;
b. Melakukan pemantauan
dan mewaspadai segala
bentuk potensi gangguan
keamanan, ketenteraman,
dan ketertiban masyarakat;
c. Menjaga lingkungan dari
gangguan keamanan ,
membantu ketertiban dan
ketenteraman,
masyarakat;
d. Melakukan pendataan dan
melaporkan gangguan
keamanan, ketenteraman,
dan ketertiban masyarakat.

Latihan ketahanan fisik pe
regu ( 5 regu) dilokasi masing
masing danru
18

22

29

18

28

29

0

0

29

0

0

3 Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
a. Menjaga keamanan dan
ketertiban pelaksanaan
18
22
kegiatan sosial
kemasyarakatan
b. Berpartisipasi membantu
18
20
pelaksanaan kegiatan sosial
kemasyarakatan;

29

29

29

Masing masing regu
Mendatangi & mendata
penduduk yang sudah tinggal
lebih dari 1 bulan tdk melapor
dan indikasi melakukan
aktifitas terlarang
Partisipasi dalam kegiatan
Siskamling dipos ronda

Masing masing regu Mendata
tamu diatas 24 jam tidak
melapor sebanyak 6
tamu,mendata pasangan tidak
bersurat nikah 2 pasang,
melaporkan ke
babinsa/babinmas atas
adanya pemuda pesta
minuman keras 10 orang
Menjaga
keamanan,ketertiban kegiatan
perlomabaan hari
kemerdekaan 17 agustus
Berpartisipasi pada kegiatan
pembagian hewan kurban Idul
Adha

4 Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu
a. Melakukan pemantauan
dan mewaspadai segala
bentuk potensi gangguan
0
keamanan, ketenteraman,
dan ketertiban pelaksanaan
Pemilu
b. Menjaga TPS dari gangguan
keamanan, membantu
0
ketertiban dan
ketenteraman, Pemilu
5 Membantu upaya pertahanan Negara

Tidak ada kegiatan pemilu
0

0

Tidak ada kegiatan pemilu
0

0
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a. Melakukan pemantauan
dan mewaspadai segala
bentuk potensi yang
mengancam keutuhan NKRI

0

0

29

Tidak ada kejadian/kondisi
yang mengancam keutuhan
NKRI

17

B. LAPORAN AKTIFITAS KHUSUS
No

1

NAMA KEGIATAN

Mengikuti Bintek /pelatihan

2

Mengikuti Pembinaan

3

dll

Jumlah Anggota
SATLINMAS yang
terlibat

Jumlah Seluruh
Anggota
SATLINMAS

0

0

C. LAPORAN KELEMBAGAAN
1. Pergantian SATLINMAS
a. Karena Wafat
b. Karena Mengundurkan diri
c. Karena alasan lain
Pergantian Linmas dilengkapi dengan lampiran :

: ………..
:
: ……..…

Keterangan
(bentuk kegiatan)

0

Bintek menjaga
keamanan
linkungan publik

0

Pembinaan oleh
kasatlinmas
dikantor
kelurahan

Orang
Orang
Orang

1) Surat Pernyataan Wafat dari RT setempat bila pergantian karena sebab wafat / Surat keterangan
pengunduran diri jika pergantian karena anggota mengundurkan diri / surat keterangan lainnya bila
mengundurkan diri karena alasan lain
2) Surat pemberitahuan dari Kasatlinmas atas pergantian anggota, yang ditujukan ke Kepala Polisi Pamong
Praja dilampiri dengan Biodata anggota baru serta draft SPJ bulan yang akan datang dimana nama anggota
yang baru sudah mengantikan nama anggota yang lama dalam daftar penerimaan honor bulanan Anggota
Satlinmas

KASATGASLINMAS
Kasie Tranrib/Kasie Pemt & Trantib

BAHRONI

KASATLINMAS
Lurah Cibeber

ACHMAD IZUDIN
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