
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

SEKRETARIAT UMUM

DATA SOP INISIATIF SUB SATKER SETUM TAHUN 2017

1. Alur surat/naskah/paket umum: (dari instansi luar dan masyarakat umum)
Surat masuk ke Polda NTB melalui Setum:
a. Urkanpos (Urusan Kantor Pos) melakukan registrasi sesuai dengan klasifikasi terhadap

surat/naskah/paket;
b. Urtakah (Urusan Tata Naskah): surat/naskah/paket dimaksud diteruskan Urusan tata naskah

untuk memberikan registrasi Setum dan selanjutnya diajukan kepada Pimpinan
(Kapolda/Wakapolda);

c. Setelah mendapatkan disposisi dari Kapolda/Wakapolda, diagendakan dan didistribusikan
sesuai dengan alamat yang dituju.

2. Alur surat/naskah (dari internal Satker Polda) melalui Setum:
Contoh: satker bidang opsnal:
a. Surat masuk melalui Urminu (urusan administrasi umum) untuk diregistrasi;
b. Diajukan ke Pimpinan (Wadir/Dir);
c. Setelah mendapat disposisi pimpinan, lalu di diteruskan ke Kasubbag Renmin, untuk

ditindaklanjuti;
d. Setelah ditindaklanjuti oleh Kasubbag Renmin, apabila surat ditanda tangani oleh Kapolda

akan dilanjutkan ke Setum;
e. Surat/naskah tersebut diajukan ke Kasetum melalui kasubbag Minu untuk dikoreksi sesuai

dengan ketentuan yang berlaku (Perkap 15/2007);
f. Setelah mendapatkan koreksi, diajukan ke Kapolda/Wakapolda untuk ditandatangani;
g. Setelah tandatangan, surat tersebut di beri nomor naskah di Setum, dan dikembalikan

kepada Satker pencipta naskah untuk ditindaklanjuti.

3. Alur Naskah arsip
a. Naskah yang diterima dari satker untuk mendapatkan penomoran di Setum ur arsip, yang

telah diberi kode klasifikasi arsip;
b. Naskah dimaksud diberi nomor sesuai dengan jenis surat;
c. Selanjutnya diregistrasi pada verbal / Buku surat keluar;
d. Lalu arsip dipilah sesuai dengan KKA (kode klasifikasi Arsip) terkait tingkatan nilai arsip

(biasa/vital);
e. Selanjutnya arsip dialihmediakan (digitalisasi) dengan cara menscan data arsip, dan

disimpan pada hardisk, serta di Backup kedalam CD setiap bulan per Satker;
f. Arsip manual/arsip kertas akan dikembalikan ke satker pencipta, sesuai dengan kebijakan

pimpinan.
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