
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

                   DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

                          RESORT SUMBAWA BARAT                                

    

     

      
   SOP PENERIMAAN PENGADUAN 

 

    NO  

KEGIATAN /SOP  

CHEK LIS  

KET  YA/ 
SUDAH 

TIDAK/ 
BELUM  

1 Menerima laporan atau pengaduan yang 
disampaikan oleh seseorang yang secara lisan 
atau tertulis karena hak atau kewajibanya 
berdasarkan Undang — Undang. 

      

2 Petugas SPK yang menerima pengaduan atau 
laporan mencatat di buku register khusus 
penerimaan laporan / pengaduan.       

3 SPK mengarahkan pelapor ke Tim Dumas 
untuk dilakukan analisa laporan / pengaduan 
dikaitkan antara keterangan pelapor / pengadu 
dengan bukti yang ada. 

      

4 Apabila ditemukan bukti permulaan yang 
cukup, maka tim Dumas merekomendasikan 
ke SPK untuk diterbitkan Laporan Polisi dan 
STTL ( Surat Tanda Terima Laporan). 
Kemudian Tim Dumas Reskrim melakukan 
pemeriksaan awal yang dituangkan dalam BA 
permintaan keterangan (Non Pro Justitia). 

      

5 Apabila tidak ditemukan bukti permulaan yang 
cukup adanya tindak pidana, maka Tim Dumas 
Reskrim memberikan penjelasan kepada 
pelapor dan merekomendasikan kepada SPK 
untuk tidak menerbitkan Laporan Polisi dan 
STTL. 

      

6 Petugas SPK mencatat di buku register 
penerimaan laporan tentang alas an-alasan 
tidak diterbitkannya Laporan Polisi dan STTL.       

7 SPK dapat langsung melimpahkan Laporan 
Polisi ke kesatuan lain dengan pertimbangan 
TKP, domisili tersangka dan keefektifan 
penanganan perkara. 

      

8 Anggota yang menerima laporan diharuskan 
berpakaian rapi dan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku.       



9 Memperlakukan pelapor / pengadu secara 
ramah, sopan, cepat tanggap, murah senyum, 
humanis dan tidak diskriminatif.       

10 Setiap petugas SPK wajib menjaga kebersihan 
dan keindahan ruangan penerimaan laporan.       

11 Petugas SPK tidak boleh meminta imbalan / 
membebankan biaya kepada pelapor dalam 
bentuk apapun.       

12 Waktu penerimaan laporan paling lama   15  
(lima belas) menit.       

          
                                                                                   TALIWANG, 31 OKTOBER 2016 
                                                                                     a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT SUMBAWA 

BARAT 
                                                                                 KASAT RESKRIM 
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    KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

                   DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

                          RESORT SUMBAWA BARAT                             

    

     

    SOP PENELITIAN PENGADUAN 

     

NO  

KEGIATAN /SOP  

CHEK LIS  

KET  YA/ 
SUDAH 

TIDAK/ 
BELUM  

1 Tim Dumas Reskrim mendengarkan 
keterangan atau informasi dari pelapor tentang 
peristiwa yang dilaporkan.       

2 Tim Dumas Reskrim meneliti barang bukti dan 
saksi - saksi yang diajukan oleh pelapor terkait 
peristiwa yang dilaporkan.       

3 Berdasarkan hasil penelitian pengaduan, Tim 
Dumas Reskrim mempertimbangkan perlu 
tidaknya untuk mendatangi TKP (Tempat 
Kejadian Perkara) beserta unit identifikasi. 

      



4 Melakukan wawancara secara sopan santun 
dengan bahasa yang mudah dimengerti dan 
tidak terkesan menghakimi pelapor serta tidak 
berpihak. 

      

5 Waktu melaksanakan penelitian laporan atau 
pengaduan paling lama 2 (dua) jam.       
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BARAT 
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KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

                   DAERAH NUSA TENGGARA BARAT 

                          RESORT SUMBAWA BARAT                            

     

     

   SOP HASIL PENELITIAN PENGADUAN 

  

   NO  

KEGIATAN /SOP  

CHEK LIS  

KET  YA/ 
SUDAH 

TIDAK/ 
BELUM  

1 Tim Dumas Reskrim memberikan rekomendasi 
kepada petugas SPK yang berisi:       

a)      dapat atau tidaknya diterbitkan Laporan 
Polisi dan STTL;       

b)      perlu atau tidaknya laporan tersebut 
dilimpahkan ke kesatuan wilayah lain;       

c)      perlu tidaknya mendatangi TKP (Tempat 
Kejadian Perkara).       

2 Tim Dumas Reskrim menegaskan keabsahan 
informasi dari pelapor / pengadu dengan 
meminta kepada pelapor / pengadu untuk 
mengisi formulir pernyataan bahwa : 

      

a)  perkaranya belum pernah dilaporkan atau 
diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang 
lain;       

b)  perkaranya belum pernah diproses dan/atau 
dihentikan penyidikannya;       



c)  bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum 
pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau 
keterangan yang dituangkan di dalam Laporan 
Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan 
keadaan yang sebenarnya atau merupakan 
tindakan fitnah. 

      

3 Tim Dumas Reskrim memberikan rekomendasi 
tentang uraian singkat kejadian dan pasal atau 
ketentuan yang dapat diterapkan. 

      

4 Hasil penelitian pengaduan dibuat dalam waktu 
paling lama 1 (satu) jam.       
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