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I. PENDAHULUAN :

1. Umum :

Bahwa di era keterbukaan saat ini, Polri dituntut untuk merubah paradigma lama
termasuk didalamnya dibidang pelayanan yaitu dengan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel,
namun disisi lain tidak mengurangi adanya ketelitian dan kecermatan dalam
pelayanan .

2. Dasar :

a. Undang – undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan
pendapat dimuka umum .

b. Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pokok Kepolisian
Negara Republik Indonesia .

c. Pasal 510 KUHP .
d. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 25

Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat .

3. Maksud dan tujuan :

Maksud dan tujuan penyusunan Standar Operasional Prosedur ( SOP ) tentang
penerbitan surat ijin, surat keterangan rekomendasi, dan surat tanda terima
pemberitahuan ini adalah sebagai gambaran dan pedoman dasar bagi petugas
pelayanan menuju terwujudnya pelayanan prima kepolisian .

4. Ruang Lingkup :

Ruang lingkup penyajian meliputi prinsip – prinsip pelayanan, ketentuan umum /
persyaratan penerbitan surat ijin, surat keterangan, Rekomendasi dan surat tanda
terima pemberitahuan serta mekanisme / prosedur penerbitannya .

II. PELAKSANAAN :

1. Prinsip – pelayanan :

a. Dalam pelayanan penerbitan Surat Ijin, Surat Keterangan, Rekomendasi dan
Surat Tanda terima Pemberitahuan petugas harus berlaku sopan, sederhana,
humanis, kesamaan hak pelayanan, berkualitas, cepat, tepat, transparan dan
akuntabel .
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b. Dalam pelayanan kepada masyarakat, petugas senantiasa mempedomani
prinsip – prinsip pelayanan publik yang baik menuju terwujudnya pelayanan
prima guna menumbuhkan kepercayaan kepada masyarakat .

2. Ketentuan umum / persyaratan :

a. Permohonan Ijin / Rekomendasi, Pemberitahuan diajukan secara tertulis oleh
perorangan, kelompok, organisasi, Instansi / badan lembaga .

b. Alamat permohonan Ijin, rekomendasi dan pemberitahuan disampaikan kepada
Kepala Kepolisian setempat tergantung peruntukan dan asal pesertanya yaitu :
1) Untuk kegiatan yang pesertanya dari luar negeri dan atau dari beberapa

provinsi, alamat pemberitahuan dialamatkan kepada Kapolri up. Kaba
Intelkam dengan tembusan Kapolda dan Kapolres setempat ( tempat
kegiatan dilaksanakan ) .

2) Untuk kegiatan yang pesertanya dari beberapa kabupaten / kota dalam satu
wilayah provinsi, alamat pemberitahuan dialamatkan kepada Kapolda up. Dir
Intelkam dengan tembusan Kapolres setempat ( tempat kegiatan
dilaksanakan )

3) Untuk kegiatan yang pesertanya dari beberapa kecamatan dalam satu
wilayah satu wilayah kabupaten / kota, alamat pemberitahuan disampaikan
kepada Kapolres setempat dengan tembusan Kapolsek setempat ( tempat
kegiatan dilaksanakan )

4) Untuk kegiatan yang pesertanya dari beberapa kelurahan / desa dalam satu
wilayah kecamatan, alamat pemberitahuannya disampaikan kepada
Kapolsek setempat dengan tembusan Kapolres setempat ( tempat kegiatan
dilaksanakan )

c. Tenggang waktu penyampaian permohonan Ijin / Rekomendasi disampaikan
kepada kepala kepolisian setempat dan sudah diterima minimal H – 7 sebelum
pelaksanaan .

d. Tenggang waktu pemberitahuan penyampaian pendapat dimuka umum
disampaikan kepada kepala kepolisian setempat dan sudah diterima minimal H
– 3 sebelum pelaksanaan .

e. Materi Surat permohonan Ijin / Pemberitahuan memuat dan dilampiri dengan:
1) Nama, alamat dan nomor telp. / hp. penanggung jawab kegiatan .
2) Tempat dan waktu kegiatan .
3) Maksud dan Tujuan Kegiatan .
4) Profosal / susunan acara kegiatan secara terperinci .
5) Jumlah dan asal peserta .
6) Rekomendasi dari dinas instansi terkait, antara lain :

a) Ikatan Motor Indonesia ( IMI ) untuk kegiatan balap motor .
b) Komite Olah Raga Nasional Indonesia ( KONI ) untuk kegiatan olah raga.
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c) Departemen / dinas sosial untuk kegiatan yang dikomersilkan .
d) Surat kerja sama / rujukan dari rumah sakit terutama untuk kegiatan yang

beresiko jatuhnya korban jiwa maupun luka.
e) Surat kerja sama dengan dinas pertamanan / kebersihan berkaitan

dengan WC umum .
f) Dinas Pemadam Kebakaran PMK terutama untuk kegiatan konser musik.
g) Instansi terkait lainnya ( sesuai kegiatannya )

7) Rekomendasi atau surat ijin dari pemilik tempat bila menggunakan tempat
orang lain.

8) Rekomendasi dari lingkungan / lurah bila kegiatan berada dilingkungan
perumahan atau pemukiman .

9) Jenis, macam, jumlah alat peraga / sarana prasarana yang dipergunakan.
10) Route pawai ( bila kegiatan dalam bentuk pawai / arak arakan )
11) Rekomendasi atau surat ijin penutupan jalan ( bila kegiatan menutup jalan )
12) Surat pernyataan kesiapan dari panitia penyelenggara, yang memuat :

a. Sanggup melaksanakan kegiatan sesuai dengan surat permohonan /
rundown.

b. Sanggup mentaati ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan
secara bersama sama menjaga keamanan dan ketertiban.

c. Sanggup menyiapkan pagar pembatas keamanan (safety), pos
keamanan, ambulance ( PPPK ), terutama untuk kegiatan konser musik,
sepak bola dan balap motor dan sejenisnya.

3. Prosedur pelayanan :

a. Petugas menerima berkas permohonan / pemberitahuan yang telah
mendapatkan disposisi dari Ka/ Wakapolres, Kasat Intelkam selanjutnya
memeriksa kelengkapan berkas dengan memperhatikan disposisi pimpinan .

b. Petugas menghubungi dan melakukan koordinasi dengan pemohon /
penanggung jawab berkaitan dengan rencana kegiatan yang dimohonkan atau
diberitahukan termasuk melakukan cros cek kelengkapan administrasi .

c. Dengan dibantu dan berkoordinasi unit operasional, petugas pelayanan
mengadakan pengecekan lokasi, melakukan koordinasi dengan instansi terkait
dan polsek setempat .

d. Hasil pengecekan lokasi, dan hasil koordinasi dengan instansi terkait  dilaporkan
kepada pimpinan disertai saran / pendapat, dan apabila memenuhi syarat /
ketentuan yang berlaku selanjutnya Surat Ijin/ Pemberitahuan diproses dan
diajukan kepada pimpinan untuk ditanda tangani .

e. Dalam hal kegiatan tertentu yang berpotensi menimbulkan kerawanan
kamtibmas, petugas pelayanan bersama unit opsnal menyusun perkiraan
keadaan Intelijen terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan .

f. Apabila permohonan ijin / rekomendasi disetujui dan ditandatangani pimpinan,
kepada pemohon diarahkan dan disarankan untuk melakukan koordinasi dengan
bagian operasi Polres untuk membicarakan masalah pengamanan .
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g. Dalam hal permohonan ijin rekomendasi / surat pemberitahuan tidak memenuhi
ketentuan dan atau tidak disetujui pimpinan, petugas pelayanan memberikan
penjelasan kepada pemohon tentang alasan tidak diterbitkannya Surat Ijin /
Rekomendasi, dan menerbitkan surat resmi bila diperlukan.

h. Dalam hal permohonan ijin / rekomendasi tidak sepenuhnya memenuhi
kententuan sebagaimana tersebut pada romawi II angka 2, penerbitan Ijin /
rekomendasi bersifat fleksibel sepanjang tidak melanggar ketentuan yang prinsip
dan kegiatan dimaksud bisa dipertanggung jawabkan serta dimungkinkan tidak
menimbulkan kerawanan kamtibmas.

i. Dalam hal permohonan ijin / pemberitahuan yang telah disampaikan secara
resmi kepada pihak kepolisian, dalam waktu paling lama H - 3 s/d H – 1 sebelum
pelaksanaan kegiatan, pihak kepolisian berkewajiban memberikan jawaban
secara resmi dapat atau tidaknya kegiatan dapat dilaksanakan, apabila hal
tersebut tidak dilakukan, pihak kepolisian dianggap mengijinkan kegiatan
tersebut untuk dilaksanakan .

j. Dalam penerbitan surat ijin, surat keterangan, rekomendasi dan surat tanda
terima pemberitahuan, tidak dipungut biaya .

Bima , Januari 2016
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