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PEDOMAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  

TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENYELENGGARAAN FUNGSI PERTANGGUNGJAWABAN PROFESI DAN 

PENGAMANAN INTERNAL (PROPAM) DI POLRES MATARAM 
 

I.   PENDAHULUAN  
1.   Latar Belakang  

a. Peran strategis Sipropam Polres Mataram sebagai salah satu unsur pelaksanaan staf khusus 
Polri khususnya Polres Mataram yang berada di bawah kendali Kapolres yang bertugas 
pokok membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan 
Internal, termasuk Penegakkan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian serta Pelayanan 
Pengaduan Masyarakat (Public Complain) tentang adanya penyimpangan tindakan Anggota 
Polres Mataram.  

 Maka Sipropam Polres Mataram saat ini dan kedepan dihadapkan kepada tantangan tugas 
yang tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin multi komplek sehingga menambah 
spektrum beban tugas Sipropam Polres Mataram kedepan, antara lain menyangkut peran 
Sipropam Polres Mataram sebagai pengawal Reformasi dan pengaman Kebijakan Pimpinan 
Polri khususnya Polres Mataram termasuk aspek gugus kendali mutu dan efektifitas 
penyelenggaraan fungsi kontrol / pengawasan internal terhadap kinerja khususnya 
penyimpangan perilaku anggota Polri.  

b. Sementara itu Sipropam Polres Mataram saat ini dan kedepan harus mulai melakukan 
inventarisasi, pemetaan, mengkaji, meneliti secara holistic dan komprehensif terhadap 
berbagai perangkat instrumental, organisasi Polri, terutama menyangkut pedoman Standar 
Pelayanan Prima Sipropam Polres Mataram, apakah masih sesuai / relevan dengan situasi 
kondisi saat ini untuk dapat dilakukan penyusunan penyempurnaan, revisi dan pembaharuan 
sehingga dapat dijadikan pedoman / acuan atau kerangka kerja bagi Satker Sipropam Polres 
Mataram dalam rangka memberikan kontribusi guna mengeliminir potensi Pelanggaran 
Disiplin dan KEPP oleh Anggota Polri.     

 

/ c. Dalam .......... 
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c.  Dalam menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap Pelayanan Prima Polri 
sebagai bagian dari unsur penyelenggara Negara yang bebas KKN terkait tuntutan 
masyarakat Transparasi dan Akuntabilitas Kinerja maka Polres Mataram dan Polsek jajaran 
Polres Mataram telah dan terus melakukan Reformasi Birokrasi dilingkungan Polri Polres 
Mataram baik menyangkut aspek instrumental, struktural, dan kultural agar kedepan Polres 
Mataram lebih dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dan profesional, proaktif, peka 
dan peduli serta dinamis sehingga Polres Mataram kedepan diharapkan dapat memberikan 
pelayanan prima Polri secara berhasil dan berdaya guna.  

d. Dalam rangka untuk kesamaam visi persepsi dan pola tindak yang sama terhadap 
implementasi penyelenggaraan pelayanan prima Sipropam Polres Mataram melalui kegiatan 
pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan Internal 
maka dipandang perlu membuat naskah sementara ”Pedoman tentang Standar 
Operasional Prosedur (SOP)”. Sipropam Polres Mataram tentang yang mengatur secara 
tegas dan jelas reaktualisasi kegiatan unsur pelayanan Sipropam Polres Mataram secara 
terpadu, tertib dan terkoordinasi mulai Polres Mataram sampai ke Polsek Jajaran Polres 
Mataram.  

e. Dengan penyusunan SOP Sipropam Polres Mataram dimaksud adalah merupakan pedoman 
dasar, acuan / kerangka kerja bagi unsur pelaksana Sipropam Polres Mataram diharapkan 
akan dapat dinilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas yang output dan 
outcomenya dapat dirasakan serta dapat dinilai dan diterima oleh masyarakat disamping 
untuk meningkatkan proses pelayanan secara terintegrasi.  

 
2.   D a s a r  

a. Undang – undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 
b. PP No 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Angota Polri. 
c. PP No 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. 
d. PP No 3 Tahun 2003 tentang PelaksanaanTehnisPeradilan Umum Bagi Anggota Polri.  
e. Perkap No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. 
f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat. 

 
/ g. PeraturanKapolri ……. 
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g.  Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata KerjaKomisi Kode Etik 
Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

h. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan standar HAM dalam 
penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI; 

i. Keputusan Kapolri No.Pol : Kep / 42 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang Atasan 
yang berhak menjatuhkan Hukuman Disiplin.  

j. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004 tanggal 30 September 2004 tentang tata 
cara penyelesaian pelanggaran disiplin.  

k.  Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep / 44 / IX / 2009 tanggal 30 September 2004 tentang tata 
cara Sidang Disiplin.  

l Keputusan Kapolri No. 12/II/2004, tanggal 15 Februari 2004 tentang pedoman penyusunan 
standar dan akreditasi profesi Polri. 

m. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September2004 tentang Atasan 
Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin. 

n. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September2004 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Pelanggaran Disiplin. 

o. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September2004 tentang Tata Cara 
Sidang Disiplin. 

p. Surat Perintah Kadivpropam Polri No.Pol : Sprin/128/III/2010 tanggal24 Maret 2010 tentang 
Inventarisasi dan Penyusunan Piranti Lunak DiLingkungan Divpropam Polri. 

q. Grand Strategi Polri 2004 – 2025. 
r. Renstra Polri 2010 – 2014; 
s. Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2010 
t.  Renja Polres Mataram T.A 2014. 

 
 
 
 
 

/ 3. Maksud …… 
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3.  Maksud dan Tujuan  
a. Maksud  

Maksud penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres 
Mataram adalah :  
1). Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur pelayanan Sipropam Polres 

Mataram dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan penyelenggaraan fungsi 
pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan Internal dari tingkat Polres sampai Polsek 
jajaran wilayah Polres Mataram sehingga lebih efektif, efisien dan dapat dipertanggung 
jawabkan kepada masyarakat.  

2). Untuk memastikan penerapan Prinsip dan standar (SOP) guna terwujudnya persamaan 
visi, persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam memberikan pelayanan 
sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, materi dan sasaran serta memudahkan 
dalam pelaksanaannya.  

3). Sebagai Pedoman atau kerangka kerja bagi unsur pelayanan Sipropam Polres Mataram 
agar selalu mendasari prinsip – prinsip yang terkandung di dalam buku “ Pedoman 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram tentang “ Pembinaan 
dan Penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan Internal “ 
dalam melaksanakan kegiatan tugas pokok fungsi dan perannya, dimana peran propam 
terus melekat pada awal, menyertai dan mengakhiri. 

 
b. Tujuan  

Tujuan pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini adalah sebagai pedoman bagi 
anggota Sipropam Polres Mataram dan Polsek jajaran wilayah Polres Mataram dalam 
pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban Profesi, Pengamanan Internal 
di wilayah hukum Polres Mataram. 
 
 
 
 
 

/ 4. Ruang …… 
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4.  Ruang Lingkup 
Adapun ruang lingkup Penyusunan Naskah Sementara Pedoman Strategis Operasional 
Prosedur (SOP) Sipropam Polres Mataram adalah Pelaksanaan Tugas pokok fungsi dan peran 
Sipropam Polres Mataram dan Polsek Jajaran Polres Mataram diharapkan kepada anggota  
Polri di Polres Mataram disiplin dalam pelaksanaan tugas untuk mendapatkan standar kinerja 
Sipropam Polres Mataram secara berhasil dan berdaya guna ditingkat Polres Mataram dan 
Polsek Jajaran Polres Mataram. Sedangkan pengamanan anggota Polri meliputi : 
a. Personel Polri 
b. Bahan keterangan 
c. Kegiatan Polri 
d. Materiil Polri 
e. Pengarsipan. 
 

5.  Sistimatika  
 Sistimatika penyusunan pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Sipropam Polres 

Mataram tentang pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban Profesi, 
Pengamanan Internal sebagai berikut :  

 I. PENDAHULUAN 
   1.  Latar belakang; 
   2.  Dasar; 
   3.  Maksud dan tujuan; 
   4.  Ruang lingkup dan; 
   5.  Sistematika; 
 II. TUGAS POKOK 
  III. PELAKSANAAN 
   1. Personel yang dilibatkan; 
   2. Urutan tindakan; 
   3. Sarana prasarana yang digunakan; 
   4. Ketentuan dan kewajiban yang harus dilakukan; 
   5. Pengawasan dan pengendalian; 

/ IV. ADministrasi …… 
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 IV. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN 
 V. PENUTUP 

 
II. TUGAS POKOK  
 1. Tugas Pokok 
   Tugas pokok Sipropam meliputi pembinaan disiplin, penegakan hukum, penyelesaian 

perkara pelanggaran disiplin, penilaian akreditasi, penegakan etika Profesi termasuk audit 
investigasi dan penyelenggaraan sidang disiplin maupun KKEP serta menyelenggarakan 
pengamanan internal yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan 
keterangan dalam lingkup Polres agar dapat melaksanakan peranan, tugas dan fungsinya. 
Peranan, Tugas dan Fungsinya sebagai berikut : 

  a. Melaksanakan pelayanan pengaduan masyarakat (Dumas) yang berkaitan dengan prilaku 
anggota dimasyarakat dalam pelaksanaan tugas sehari – hari.  

  b. Selanjutnya melaksanakan Lidik dan Sidik apabila laporan pengaduan masyarakat tersebut 
memang benar adanya A1.  

  c. Membuat Laphar /Lapinfus setiap harinya oleh unit Paminal.  
  d. Melakukan pemanggilan untuk diadakan BAP terhadap anggota yang memang benar 

melaksanakan tindak pidana / pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.  
  e. Setelah di BAP saksi dan terperiksa maka mengajukan Saran pendapat Hukum di Sub bag 

Hukum Bag Sumda Polres Mataram atau mengajukan kepada bidang Penegakkan Hukum 
yang sudah ada di Polres Mataram.  

  f. Setelah saran pendapat hukum turun dari Sub bag Hukum Bag Sumda Polres Mataram 
maka akan dilakukan Sidang Displin anggota tersebut yang dipimpin oleh Ankum dalam 
pelaksanaan sidang.  

  g. Menjatuhkan hukuman yg sesuai dalam pelaksanaan sidang disiplin terhadap anggota yang 
melakukan pelanggaran disiplin. 

  h. Membuat surat hasil pelaksanaan sidang disiplin.  
  i. Anggota menjalani hukuman hasil sidang disiplin yg telah dilaksanakan.  
  j. Melakukan pengawasan terhadap anggota yg sedang meaksanakan hukuman disiplin.  

/ k. Selanjutnya …… 
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  k. Selanjutnya melakukan masa pengawasan terhadap anggota yang sudah menjalani 
hukuman disiplin agar tidak melakukan pelanggaran disiplin lagi.  

  l. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin anggota tsb dibuatkan skep rekomendasi yg 
menyatakan telah selesai menjalani hukuman disiplin.  

  m. Melaksanakan pengawasan terhadap anggota Res Mataram dan polsek jajaran Res 
Mataram yang sedang melaksanakan pengamanan baik Pam Unras, Drag, Konser music, 
nyongkolan, dll  

  n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Pimpinan (Kapolres) setiap harinya. 
 
III. PELAKSANAAN 
 

 1. Personel yang dilibatkan dengan perincian sebagai berikut : 
  a. Kasi Propam Polres Mataram  
  b. Bagmin Provos dan Bag min Paminal   
  c. Anggota Sipropam Polres Mataram 
 

 2. Urutan tindakan  
  1. Urutan tindakan penerimaan laporan pengaduan : 
  a. Penerimaan surat / Laporan pengaduan 
   1) Bamin / Piket Seksi Propam Polres Mataram . 
   2) Pencatatan pada buku register / agenda. 
 
  b. Prosedur administrasi 
   1) Surat / laporan tentang pelanggaran anggota diterima dan diagendakan oleh Bamin / Piket 

Seksi Propam Polres Mataram dan diajukan kepada Kapolres / Wakapolres, kemudian di 
disposisi untuk ditindak lanjuti oleh KasiPropam. 

   2) Surat / laporan yang diterima diagenda dan dicatat selanjutnya diajukan kepada Kapolres / 
Wakapolres untuk di disposisi dan diparaf kemudian dibuatkan Sprin Tugas oleh Bamin. 

   3) Kasi Propam dan kasium, mengoreksi Sprin Tugas selanjutnya diparaf kemudian diajukan 
ke Kapolres /Wakapolres untuk ditanda tangani. 

 
/4) Bamin …… 
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   4) Bamin mengagendakan sprin dan memberikan tembusan kepada Kapolres / Wakapolres 

serta para kabag dan Kabensat untuk dukungan anggaran selanjutnya di distribusikan ke 
Unit Pelaksana. 

   5) Selesai pelaksanaan tugas dibuatkan Laporan Penugasandan Nota dinas kepada 
Kapolres Mataram . 

 
  c.  Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran disiplin / KKEP 
   1) Penerimaan laporan 
   2) Pemeriksaan / pemberkasan 
   3) Permohonan saran Hukum ke Subbag Hukum Polres Matara 
   4) Pemeriksaan dalam Sidang disiplin / KKEP 
   5) penjatuhan Hukuman 
   6) pelaksanaan hukuman 
   7) pencatatan dalam data personil perseorangan 
 
  d. Langkah-langkah pengamanan 
   1) Pelaksanaan tugas. 
    a) Brifing dan de Brifing : pengarahan yang dilakukan oleh pimpinan guna mengetahui 

tugas masing – masing personel dalam pelaksanaan tugas. 
    b) Cek dan penguasaan lokasi : dalam pelaksanaan pengamanan perlu adanya 

penguasaan guna menentukan kerawanan, ancaman dan strategi dalam bertindak. 
    c) Koordinasi dengan instansi terkait : guna mempermudah pelaksanaan pengamanan 

sangat diperlukan koordinasi dengan intansi terkait. 
   2) Penyusunan pelaporan 
    a) Mengumpulkan bahan keterangan yang didapat oleh setiap personel pengamanan dari 

awal kegiatan hingga akhir. 
    b) Membuat Laporan penugasan yang disusun olehanggota yang ditugaskan 
    c) Membuat Nota Dinas kepada Kapolres Mataram adalah suatu bentuk laporan tertulis 

(singkat) untuk pimpinan. 
 

/ 2. Urutan ….. 
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 2. Urutan tindakan Penyelidikan: 
  a. Dasar Penyelidikan. 
   Penyelidikan Paminal dapat dilakukan terhadap adanya informasi terkait dugaan pelanggaran 

Anggota Polri yang bersumber dari : 
   1) Internal Polri. 
    a) Perintah dari pimpinan 
     Adanya perintah lisan / langsung dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan terhadap 

kasus tertentu yang menjadi atensi pimpinan. 
    b) Laporan Informasi yang dibuat oleh anggota Polri. 
     Anggota Polri yang mendapatkan informasi tentang dugaan pelanggaran oleh Anggota 

Polri dituangkan ke dalam Laporan Informasi yang ditujukan kepada Pimpinan 
kemudian ditindaklanjuti dengan adanya perintah untuk penyelidikan. 

    c) Pelanggaran yang ditemukan langsung. 
     Terhadap pelanggaran yang ditemukan langsung, Anggota Sub bid paminal melakukan 

penyelidikan untuk pengembangan kasus tersebut. 

   2) Eksternal Polri. 
    a) Laporan Pengaduan masyarakat melalui Piket Sipropam Laporan dari Masyarakat 

yang menurut pimpinan masih perlu dinilai kebenaranya, maka dilakukan penyelidikan 
oleh Subni Paminal Polres Mataram. 

    b) Surat Pengaduan masyarakat melalui pos. 
     Selain pelapor datang ke Seksi Propam Polres Mataram pengaduan dapat juga 

disampaikan melalui surat Pengaduan yang dialamatkan kepada pimpinan dapat 
ditindak lanjuti dengan penyelidikan. 

    c) Informasi dari media massa. 
     Berita yang ditayangkan oleh media massa, baik cetak maupun elektronik berkaitan 

dengan pelanggaran oleh Anggota Polri dapat dilakukan penyelidikan guna mengetahui 
kebenaran informasi tersebut. 

 
 
 

/b. Perencanaan ….. 
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  b. Perencanaan Penyelidikan. 
   Rencana penyelidikan untuk pengumpulan bahan keterangan dilakukan melalui serangkaian 

kegiatan dan disusun secara terperinci, yaitu : 
   1) Pembuatan Surat Perintah penyelidikan. 
    a) Terhadap surat masuk ke Sipropam dan ada disposisi / perintahdari Pimpinan untuk 

melakukan penyelidikan, maka bamin mencatat dalam buku register surat masuk dan 
kemudian menyajikan kepada Kasi Propam . 

    b) Kasipropam membaca kemudian menunjuk Unit pelaksana penyelidikan. 
    c) Bamin menyiapkan Surat Perintah Penyelidikan guna ditandatangani oleh pimpinan. 
   2) Membuat Unsur-Unsur Utama Keterangan (UUK). 
    Selain menyiapkan surat perintah, Bamin juga menyiapkan Unsur-Unsur Utama 

Keterangan (UUK) yang dibutuhkan pimpinan. 
   3) Membuat rencana penugasan dan penjabaran tugas. 
    Setelah menerima surat perintah penyelidikan, Unit yang ditunjuk untuk melakukan 

penyelidikan membuat rencana penugasan (Rengas) dan penjabaran tugas (Bargas) yang 
meliputi : 

    a) Sasaran penyelidikan. 
    b) Sumber dan bahan keterangan yang dibutuhkan. 
    c) Tehnik dan taktik penyelidikan. 
    d) Waktu penyelidikan. 
    e) Pembagian tugas. 
   4) Mengajukan anggaran perjalanan dinas. 
    Unit yang akan melakukan penyelidikan mengajukan rencana kebutuhan selama 

pelaksanaan penyelidikan kepada kapolres Mataram untuk mendapat persetujuan 
pimpinan. 

 
 
 
 
 

/c. Pelaksanaan ….. 
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  c. Pelaksanaan Penyelidikan. 
   1) Unit pelaksana penyelidikan berangkat menuju sasaran. 
    Selama melakukan penyelidikan, Unit pelaksana berpedoman kepada UUK, rencana 

penugasan dan penjabaran tugas yang telah disusun serta melaporkan perkembangan 
penyelidikan kepada kasipropam, Apabila dipandang perlu, Unit pelaksana Penyelidikan 
dapat berkoordinasi dengan kapolsek setempat. 

   2) Waktu pelaksanaan. 
    Alokasi waktu untuk penyelidikan disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas kasus yang 

dilidik serta tingkat kesulitannya. 
   3) Unit Pelaksana Penyelidikan kembali ke Mako. 
    Setelah seluruh bahan keterangan dan informasi yang dibutuhkan telah dihimpun / didapat 

maka Unit pelaksana penyelidikan dapat kembali keMako Polres Mataram untuk membuat 
laporan hasil penugasan. 

 
  d. Pembuatan laporan hasil penyelidikan. 

1) Seluruh bahan keterangan yang sudah dihimpun selama pelaksanaan penyelidikan, 
disusun dalam bentuk Laporan Penugasan. 

2)  Setelah membuat laporan penugasan, Unit pelaksana membuat Konsep Nota Dinas untuk 
dikoreksi oleh kasubnit paminal, setelah mendapat persetujuan dari kasubnit maka Nota 
Dinas tersebut disajikan kepada Kapolres / Kapolres Mataram. 

3) Selanjutnya membuat Nota Dinas kepada kapolres / wakapolres perihal hasil penyelidikan 
yang telah dilaksanakan oleh subnit Paminal SeksiPropam Polres Mataram. 

4) Tata cara penulisan Nota Dinas merujuk kepada petunjuk administrasi yang ada, nota 
dinas dijadikan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk mengambil kebijakan lebih 
lanjut. 

 
 
 
 

/3. Urutan ….. 
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 3. Urutan tindakan pemberian sanksi : 

Pemberian hukuman / sanksi kepada anggota khususnya anggota Res Mataram dan Polsek 
Jajaran Res Mataram ditentukan oleh Ankum terbatas mupun oleh Ankum, adapun pemberian 
sanksi tersebut berupa : 
a. Pemberian Sanksi berupa Tindakan Disiplin. 

Tindakan Disiplin yaitu serangkaian teguran lisan dan / atau tindakan fisik yang bersifat 
membina yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Polri. 
Tindakan Disiplin ini berupa : Lari Keliling Lap Apel, Push Up, Membersihkan Kamar Mandi 
kantor, dll semua tindakan disiplin yang diberikan kpd anggota tsb tergantung dari ankum.   

b. Pemberian Sanksi berupa Hukuman Disiplin. 
Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum 
kepada anggota Polri melalui Sidang Disiplin. 
Hukuman Disiplin tersebut berupa : 
1). Teguran tertulis.  
2). Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun.  
3). Penundaan kenaikan gaji berkala.  
4). Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun.  
5). Mutasi yang bersifat demosi. 
6). Pembebasan dari jabatan. 
7). Penempatan dalam tempat khusus selama 7 hr atau 14 hr dan paling lama 21 hr.  

 
 4. Sarana prasarana yang digunakan 
  a. Unit computer lengkap untuk pengarsipan. 
  b. Alat tulis kantor (ATK); 
  c. Almari untuk menyimpan arsip-arsip / filling cabinet. 
  d. Perekam 
  e. Kamera 
  f. Senpi 
  g. Kendaraan R2 / R4 
 

/5. Ketentuan …… 
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 5. Ketentuan dan kewajiban yang harus dilakukan 
  a. Melakukan tugas sesuai job description pengamanan 
  b. Teliti, bertanggung jawab, kecakapan para petugas, kesabaran, Kredibilitas keamanan dan 

menjaga kerahasiaan dalam melaksanakan tugas pengamanan. 
  c. Hadir 30 menit lebih awal di lokasi kegiatan 
  d. Berada dilokasi kegiatan sampai kegiatan berakhir. 
 
 6. Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan implementasi penyelenggaraan Pedoman 

Standard Operating Procedure dilakukan oleh kasi Propam dan pada prinsipnya 
  Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut : 

a. Pengawasan melekat : 
Memberikan arahan, bimbingan pengawasan dan pengendalian terhadap anggota pelaksana 
agar berjalan efektif. 

  b. Sarana Pengawasan dan Pengendalian : 
   Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan SOP dilaksanakan dengan 

sarana pengawasan pengendalian dengan membuat Laporan. 
 
 
IV. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN  
 1.    Sistem Administrasi 
   Sistem administrasi yang digunakan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 

pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggung jawaban Profesi, Pengamanan Internal di 
Polres Mataram ini menggunakan sistem administrasi yang berlaku dilingkungan Polri. 

 2.  Anggaran 
  Anggaran yang digunakan mulai dari tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, tahapan 

pengawasan dan pengendalian secara keseluruhan didukung / menggunakan system Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dalam hal ini menggunakan Dipa Polres 
Mataram sebesar Rp. 33.460.000,- selama tahun 2014. 
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V.  PENUTUP  
 Demikian Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk dapat dijadikan sebagai pedoman 

bagi petugas Sipropam Polres Mataram dan Kanit Provos Polsek Jajaran Polres Mataram dalam 
pelaksanaan tugasnya.   

 
 
 
 
 
 

 
 

                           Mengetahui ;                                                                      Mataram,      Juli    2014 
KEPALA KEPOLISIAN RESORT MATARAM                                                   KASI PROPAM 
 
 
 
    KURNIANTO PURWOKO, SH                                                       I NYOMAN SUDIARSA  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI  NRP  69020351                  INSPEKTUR POLISI SATU   NRP   61030590 
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