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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERIJINAN 

SAT INTELKAM POLRES SUMBAWA 
 

Pengertian : a. Surat Izin adalah  Surat Resmi yang dikeluarkan oleh POLRI atas 

permintaan, yang berisi pernyataan tentang dizinkannya / diperoleh 

seseorang atau organisasi / Badan hukum untuk penyelnggaraan suatu 

kegiatan, berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 
 

b. Surat Keterangan adalah  Surat resmi yang dikeluarkan oleh  POLRI 

atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berisi 

keterangan perihal telah adanya pemberitahuan pada POLRI tentang 

sesuatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seseorang atau suatu 

organisasi/ badan hokum atau tentanng hal lain untuk keperluan 

Masyarakat yang dimintakan oleh seseorang atau suatu organisasi / 

Badan Hukum; 
 

c. Surat Rekomendasi adalah Surat Resmi yang berdasarkan Ketentuan 

Undang-undang dan atau secara fungsional diberikan oleh POLRI atas 

permintaan dari instansi / badan / lembaga pemerintah dan atau Instansi 

/ badan / lembaga / organisasi non pemerintah, sebagai tanda 

berkeberatan atau tidak keberatan dari fihak POLRI untuk 

dilaksanakannya suatu kegiatan; 
 

d. Kegiatan Masyarakat adalah Segala kegiatan masyarakat yang 

berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, wajib 

diberitahukan atau diperoleh penetapan dari Kepolisian RI yang dapat 

berupa Surat Izin , Surat Keterangan ataupun Surat Rekomendasi. 

 
Kebijakan : 1. Undang – undang No. 2 tahun 2002 tentang  tentang ketentuan – 

ketentuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
 

2. UU. No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat 
dimuka umum; 

 

3. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan 
Keamanan RI No. 153 dan No. KEP/12/XII/1995 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Perizinan sebagaimana diatur dalam pasal 510 KUHP dan 
Pemberitahuan sebagaimana diatur dalam Undang – undang No. 5 
PNPS tahun 1963 tentang Kegiatan Politik; 

 

4. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. Juklap/02/XII/1995 tanggal   25 
Desember 1995 tentang perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan 
Masyarakat .  
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Prosedur : 1. Permintaan penerbitan Surat Izin dapat diajukan oleh setiap anggota 

masyarakat. 
 

2. Surat permintaan tersebut harus dilampiri dengan : 
 

a. Surat Permohonan Izin Keramaian dari  

b. Surat Rekomendasi dari Desa/Lurah setempat,  

c. Melampirkan Proposal 

d. Jadwal Acara 

e. Daftar Susunan Panitia 

f. Jumlah Peserta 

g. Lokasi / tempat 

h. Surat Pernyataan dari penanggung jawab 

   

3. Guna Kepentingan administrasi dan pendataan, dilakukan pencatatan 

dalam Buku Agenda Surat permohonan penerbitan Perijinan yang 

memuat : 

a. Nomor urut Agenda 

b. Nomor dan tanggal surat permohonan 

c. Nama Organisasi 

d. Nama Penanggung Jawab 

e. Pekerjaan 

f. Alamat 

g. Bentuk / macam kegiatan 

h. Waktu 

i. Tempat Kegiatan  

j. Keperluan Izin 

k. Jumlah Peserta 
 

4. Langkah-langkah dalam melakukan Penelitian dokumen : 

a. Penelitian terhadap materi surat khususnya mengenai keperluan / 

penggunaan dari  permohonan Surat Izin yang dimohonkan. 

b. Tiap-tiap lampiran persyaratan diteliti keabsahan dan keasliannya 

(Otentikasi) 

c. Dalam hal materi surat lainnya lampirannya tidak lengkap dan tidak 

sesuai dengan keadaan sebenarnya permohonan dikembalikan 

untuk dilengkapi dan atau diperbaiki. 

 

5. Penanggungjawab wajib mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a. Wajib menjaga keamanan dan ketertiban dalam kegiatan yang 

dimaksud. 

b. Wajib mencegah supaya para peserta tidak melakukan kegiatan 

yang telah dinyatakan tertulis dalam surat pernyataan ijin. 

c. Wajib melapor 3 X 24 jam sebelum kegiatan dilaksanakan pada 

kantor Kepolisian setempat. 

d. Wajib mentaati ketentuan-ketentuan lain yang diberikan oleh Pejabat 

setempat berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
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6. Bilamana terdapat penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan 

dalam Surat Izin ini, petugas Kepolisian / Keamanan dapat 

membubarkan / menghentikan atau mengambil tindakan lain 

berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

 

7. Penentuan masa berlaku Surat Izin didasarkan kepada maksud 

keperluan pemohon . 

 

8. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan maka penanggung jawab akan 

melaporkan hasilnya kepada Kesatuan POLRI yang mengeluarkan Izin, 

dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Minggu selesai kegiatan. 

 

Penutup : Dalam rangka menjamin keberhasilan SOP secara konsisten dan 
berkesinambungan dilakukan analisa dan evaluasi setiap triwulan. Bahwa 
keberhasilan SOP sangat ditentukan oleh komitmen setiap insan intelijen 
pada seluruh jajaran intelijen Keamanan Polres Sumbawa. Oleh karena itu 
Program ini wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Intelijen Keamanan 
dari Polda sampai dengan  satuan  fungsi  Intelijen  terdepan  (Polsek)  
sesuai  tataran  wewenang masing-masing 

 
 

     Dikeluarkan  di :  Sumbawa 
    Pada tanggal    :  01  Juli 2016 

a.n.  KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA 
     KEPALA SATUAN INTELKAM 
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