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 ( NASKAH SEMENTARA ) 
PEDOMAN 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PROPAM POLRI 
TENTANG 

SENTRA PELAYANAN PROPAM  
 
 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.  Latar belakang 
 

a. Bahwa Institusi Polri tidak pernah terlepas dari sorotan Publik karena 

memiliki Tugas Pokok, Fungsi, Peran dan Wewenang, sebagai salah 

satu bagian dari Fungsi Pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan 

keamanan dalam Negeri / Kamtibmas, Aparatur Penegak Hukum, 

Pelindung, Pengayom, Pelayan kepada masyarakat, sehingga Kinerja 

Polri tidak pernah luput dari penilaian masyarakat khususnya 

menyangkut complain dari Masyarakat atau Instansi Pemerintah 

terhadap Kinerja Polri terutama menyangkut sikap Perilaku Anggota 

Polri / PNS Polri dilapangan yang diduga menyalahgunakan 

Wewenang, melanggar Disiplin dan Kode Etik Kepolisian, KKN atau 

perbuatan Tindak Pidana yang merugikan Masyarakat dimana 

implikasinya bermuara pada citra Polri yang negatif dalam bentuk 

complain yang tertuang dalam Laporan Pengaduan; 
 

b.  Dalam menindaklanjuti tuntutan dan harapan masyarakat terhadap 

Pelayanan Prima Polri sebagai bagian dari unsur Penyelenggara Negara 

yang bebas KKN terkait tuntutan masyarakat terhadap 

Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja, maka Jajaran Polri telah 

dan terus melakukan Reformasi Birokrasi di lingkungan Polri baik 

menyangkut aspek Instrumental, Struktural dan Kultural, agar kedepan 

Polri lebih dapat meningkatkan Kinerjanya secara optimal dan 

profesional, proaktif, peka dan peduli serta dinamis, sehingga Polri 
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kedepan diharapkan dapat memberikan Pelayanan Prima Polri secara 

berhasil dan berdaya guna;  
 

c. Terkait Peran Strategis Propam Polri sebagai salah satu Unsur 

pelaksanaan staff khusus Polri yang berada dibawah Kapolri 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 Polri / PNS Polri, maka Satker 

Propam Polri saat ini dan kedepan dihadapkan kepada tantangan tugas 

yang tidak semakin ringan namun sebaliknya semakin multi kompleks 

sehingga menambah spektrum beban tugas Polri kedepan, antara lain 

menyangkut peran Propam sebagai pengawal Reformasi dan 

pengaman Kebijakan Pimpinan Polri secara umum termasuk aspek 

gugus kendali mutu dan efektifitas penyelenggaraan fungsi kontrol / 

pengawasan internal terhadap Kinerja khususnya penyimpangan 

perilaku oleh Anggota Polri / PNS Polri;  
 

d. Sementara itu Satker Propam Polri saat ini dan kedepan harus mulai 

melakukan inventarisasi, pemetaan, mengkaji, meneliti secara holistik 

dan komprehensif terhadap berbagai perangkat Instrumen Organisasi 

Polri, terutama menyangkut Pedoman Standar Pelayanan Prima Satker 

Propam Polri, apakah masih sesuai / relevan dengan situasi kondisi 

saat ini untuk dapat dilakukan penyusunan penyempurnaan, revisi dan 

pembaruan sehingga dapat dijadikan pedoman / acuan atau kerangka 

kerja bagi Satker Propam Polri dalam rangka memberikan kontribusi 

guna mengeliminir potensi Pelanggaran Disiplin dan KEPP oleh 

Anggota / PNS Polri;  
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e. Dalam rangka untuk kesamaan Visi persepsi dan pola tindak yang 

sama terhadap implementasi penyelenggaraan Pelayanan Prima 

Propam Polri melalui Sentra Pelayanan Propam Polri, maka dipandang 

perlu membuat Naskah Sementara “Pedoman tentang Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri tentang Sentra 

Pelayanan Propam” yang mengatur secara tegas dan jelas 

reaktualisasi kegiatan unsur Pelayanan Propam Polri melalui Sentra 

Pelayanan Propam Polri secara terpadu, tertib dan terkoordinasi mulai 

dari Tingkat Mabes Polri sampai dengan Kewilayahan;  

 

f. Dengan penyusunan SOP Propam Polri dimaksud adalah merupakan 

Pedoman Dasar, acuan / kerangka kerja bagi Unsur Pelaksana 

Pelayanan Prima terhadap Laporan Pengaduan dilingkungan Propam 

Polri diharapkan akan dapat dinilai tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan tugas Satker Propam Polri yang output dan outcomenya 

dapat dirasakan serta dapat dinilai dan diterima oleh masyarakat 

disamping untuk meningkatkan proses pelayanan Propam Polri secara 

terintegrasi. 

  

2. Dasar  

a. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

b. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

c. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik; 

d. Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 

e. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan 

Melekat; 
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f. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 70 Tahun 2002 tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

g. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Polri; 

h. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Polri; 

i. Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan teknis 

Institusional Peradilan Umum bagi Anggota Polri; 

j. Permeneg Penertiban Aparatur Negara Nomor : 15/M.PAN/7/2008 

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi (9 Program, 23 

Kegiatan); 

k. Grand Strategi Polri 2004 – 2025; 

l. Renstra Polri 2010 – 2014; 

m. Reformasi Birokrasi Polri Tahun 2010; 

n. Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

o. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

p. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan 

standar HAM dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian RI; 

q. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada 

tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

r. Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/54/X/2002, tanggal 17 Oktober 2002 

tentang Organisasi dan Tata Kerja  Satuan-satuan Organisasi pada 

tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

s. Keputusan Kapolri No. Pol.: Kep/97/XII/2003, tanggal 31 Desember 

2003 tentang perubahan OTK Irwasum Polri, Div Propam Polri serta 

Baintelkam Polri; 
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t. Keputusan Kapolri No. 12/II/2004, tanggal 15 Februari 2004 tentang 

pedoman penyusunan standar dan akreditasi profesi Polri; 

u. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 

2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan Hukuman Disiplin;  

v. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 September 

2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Disiplin; 

w. Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 September 

2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin; 

x. Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/723/IX/2004 tanggal 21 

September 2004 tentang Pedoman Administrasi Penanganan Dumas; 

y. Surat Perintah Kadivpropam Polri No.Pol : Sprin/128/III/2010 tanggal 

24 Maret 2010 tentang Inventarisasi dan Penyusunan Piranti Lunak Di 

Lingkungan Divpropam Polri. 
 

3. Maksud Dan Tujuan 

a.   Maksud 

Maksud Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Propam Polri pada Sentra Pelayanan Propam Polri adalah : 

1) Sebagai dasar dan pedoman implementasi bagi unsur Pelayanan 

Propam Polri dalam pelaksanaan kegiatan Sentra Pelayanan 

Pengaduan terkait Laporan Pengaduan yang menyangkut tentang 

sikap dan perilaku Anggota Polri / PNS Polri, secara terpusat dari 

Tingkat Mabes Polri sampai dengan Kewilayahan, sehingga lebih 

terkoordinasi efektif efisien dan dapat dipertanggungjawabkan 

kepada Masyarakat; 

2) Untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari SOP Sentra 

Pelayanan  Propam agar mudah dipahami oleh seluruh unsur 

Pelayanan Propam Polri dari tingkat terendah sampai yang 

tertinggi dalam pelaksanaan tugas Kepropaman di seluruh 

Wilayah Indonesia. 
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b.   Tujuan 

Tujuan Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Propam Polri pada Sentra Pelayanan Propam Polri adalah : 
 

1) Untuk menjamin pemahaman prinsip-prinsip dasar terhadap SOP 

pada Sentra Pelayanan Propam Polri, sehingga tidak ragu-ragu 

dalam melakukan tindakan; 
 

2) Untuk memastikan penerapan Prinsip dan Standar (SOP) guna 

terwujudnya persamaan Visi, Persepsi, Kesatuan Tindak dan 

Keseragaman dalam memberikan Pelayanan pengaduan Propam 

Polri kepada Publik, sehingga tercapai standarisasi mutu kegiatan, 

materi dan sasaran serta memudahkan dalam pelaksanaannya; 
 

3) Sebagai Pedoman atau kerangka kerja bagi Unsur Pelayanan 

pada Sentra Pelayanan Propam Polri agar selalu mendasari 

prinsip–prinsip yang terkandung di dalam Buku “Pedoman 

Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri 

tentang Sentra Pelayanan Propam” dalam melaksanakan 

kegiatan tugas pokok fungsi dan perannya; 

 

4) Untuk mengintegrasikan semua pelayanan yang diberikan 

oleh Propam Polri sehingga masyarakat atau pelapor 

lainnya menjadi semakin mudah dan nyaman dalam 

berinteraksi dengan Propam Polri pada saat 

menyampaikan Laporan Pengaduannya. 

 

4. Ruang Lingkup 
 

Adapun Ruang Lingkup Penyusunan Naskah Sementara Pedoman Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri pada Sentra Pelayanan Propam 

meliputi : 
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a. Pelaksanaan Tugas Pokok Fungsi dan Peran Propam Polri khususnya 

unsur-unsur Pelayanan secara terpadu pada Sentra Pelayanan Propam 

dalam penanganan Laporan / Pengaduan perkara Pelanggaran Disiplin 

dan KEPP yang dilakukan oleh Anggota Polri / PNS Polri di Tingkat 

Pusat dan Kewilayahan;  
 

b. Standar Kinerja Sentra Pelayanan Propam Polri secara berhasil dan 

berdaya guna ditingkat Pusat dan Kewilayahan.  

 

5. Sistematika  

Sistematika Penyusunan Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) 

Propam Polri tentang Sentra Pelayanan Propam adalah sebagai berikut: 
 

I. PENDAHULUAN 

1. Latar belakang; 

2. Dasar; 

3. Maksud dan tujuan; 

4. Ruang lingkup dan; 

5. Sistematika; 
 

II. TUGAS POKOK 

III. PELAKSANAAN 

6. Personel yang dilibatkan; 

7. Urutan tindakan; 

8. Sarana prasarana yang digunakan; 

9. Ketentuan larangan dan kewajiban; 

10. Pengawasan dan pengendalian; 

IV. ADMINISTRASI DAN ANGGARAN 

V. PENUTUP 

LAMPIRAN - LAMPIRAN  
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BAB II 

TUGAS POKOK 

 

Divpropam bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi 

pertanggungjawaban Profesi dan Pengamanan Internal termasuk Penegakan 

Disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat 

tentang adanya penyimpangan tindakan Anggota Polri / PNS. 

 Secara umum pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi dan Peran Divpropam 

Polri tersebut diatas, diselenggarakan secara terkoordinasi, terintegrasi dan 

efektif selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh Unsur Staff 

Pimpinan dan Unsur Pelaksana Utama Divpropam Polri sebagaimana tertuang 

dalam konsep naskah sementara Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam 

Polri tentang Sentra Pelayanan Propam sebagai berikut : 

 

1. Unsur Staff Pimpinan Divpropam Polri, meliputi : 

a. Bagian Perencanaan Adminstrasi (Bagrenmin) Divpropam Polri; 

b. Bagian Pelayanan Pengaduan (Bagyanduan) Divpropam Polri; 

c. Bagian Rehabilitasi (Bagrehab) Divpropam Polri. 

 

2. Unsur Pelaksana Utama Divpropam Polri, meliputi :  

a. Pusat Pembinaan Profesi (Pusbinprofesi) Divpropam Polri; 

b. Pusat Pengamanan Internal (Puspaminal) Divpropam Polri; 

c. Pusat Provos (Pusprovos) Divpropam Polri. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 

 

6. Personel yang dilibatkan sembilan petugas dengan perincian 

sebagai berikut : 

a. Satu Pamen / Pama Supervisor Sentra Pelayanan Propam; 

b. Satu Pama / Bintara / PNS Polri sebagai Petugas operator website 

Propam; 

c. Dua Bintara / PNS Polri Petugas Penerima Laporan / operator; 

d. Masing-masing satu Pama / Bintara petugas operator Pus Profesi / 

Puspaminal / Pusprovos; 

e. Dua Pama, Supervisor Petugas pemandu tamu / pelanggan; 

f. Empat Bintara / PNS Polri Petugas Pemandu Tamu / Pelanggan.  

 

7. Urutan tindakan :  

a. Pelayanan dalam rangka menangani surat e-mail yang 

diterima melalui situs website : 

1) Surat e-mail / twitter / facebook yang berisikan pengaduan, 

permintaan informasi tentang Kepropaman maupun pemberian 

informasi lainnya :   

a) Petugas operator penerima e-mail tentang pengaduan dari 

masyarakat melakukan print out terhadap e-mail tersebut 

dan mengagendakan; 

b) Petugas operator meneruskan ke Taud Bagrenmin untuk 

diagendakan dan diteruskan / didistribusikan ke Bagyanduan 

untuk ditindaklanjuti; 

c) Petugas operator menjawab e-mail / twitter / facebook 

tersebut sesuai dengan kapasitasnya, bilamana perlu 

meminta petunjuk dari Pimpinan / Pejabat yang berwenang; 
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d) Bilamana Petugas operator menerima e-mail / twitter / 

facebook tersebut yang isinya bersifat meminta / 

memberikan informasi, maka langsung merespon, 

memberikan jawaban / penjelasan informasi sesuai dengan 

kapasitasnya, bilamana perlu meminta petunjuk dari 

Pimpinan / Pejabat yang berwenang. 

 

2) Surat e-mail / twitter / facebook yang berisikan permintaan 

informasi tentang Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam 

(SP2HP2) : 

a) Petugas operator menanyakan identitasnya / surat kuasa 

Hukum dan nomor, tanggal, identitas yang ada pada SPSP2 

/ STPL dan mengagendakan; 

b) Petugas operator mengirim penjelasan tentang 

Perkembangan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Polisi / surat 

pengaduannya berdasarkan data / dokumen yang tersedia; 

c) Petugas menjawab / menjelaskan informasi lain yang 

berkaitan dengan Laporan / Pengaduan sebelumnya sesuai 

dengan kapasitasnya, bilamana perlu meminta petunjuk dari 

Pimpinan /  Pejabat yang berwenang. 

 

b. Pelayanan dalam rangka menerima telpon : 

1) Telpon yang diterima berisikan pengaduan, permintaan informasi 

tentang Kepropaman dan pemberian informasi lainnya :   

a) Petugas operator penerima telpon yang isinya bersifat 

pengaduan, maka petugas menanyakan identitas penelpon 

dan mengagendakan kemudian menjelaskan serta 

menyarankan untuk datang langsung membuat Laporan 

Polisi atau mengirimkan surat pengaduan atau mengirimkan 

pengaduan melalui website; 
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b) Bilamana Petugas operator menerima telpon yang isinya 

bersifat meminta / memberikan informasi, maka langsung 

merespon, memberikan jawaban / penjelasan informasi 

sesuai dengan kapasitasnya, bilamana perlu meminta 

petunjuk dari Pimpinan / Pejabat yang berwenang. 

2) Telpon yang diterima berisikan permintaan informasi 

Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2) : 

a) Petugas operator menanyakan identitasnya / surat kuasa 

Hukum dan nomor, tanggal, identitas yang ada pada SPSP2 

/ STPL; 

b) Petugas menyampaikan penjelasan tentang Perkembangan 

Hasil Pemeriksaan atas Laporan Polisi / surat pengaduannya 

berdasarkan data / dokumen yang tersedia; 

c) Petugas menjawab / menjelaskan informasi lain yang 

berkaitan dengan Laporan / Pengaduan sebelumnya sesuai 

dengan kapasitasnya, bilamana perlu meminta petunjuk dari 

Pimpinan /  Pejabat yang berwenang; 

  

c. Pelayanan penerbitan surat produk Bagrenmin yang diberikan 

kepada kurir pembawa surat pengaduan / Laporan 

masyarakat berupa SPSP2 : 
 

1) Surat pengaduan masyarakat harus diteliti kebenaran alamat, 

kelengkapan dan keadaan fisiknya dan apabila tidak sesuai 

dengan kondisi surat yang diterima, surat tersebut harus 

dikonsultasikan atau dikembalikan kepada kurir / pembawa surat; 

2) Surat pengaduan masyarakat diterima dalam keadaan amplop 

tertutup, kemudian dipilah / dikelompokkan berdasarkan derajat 

dan klasifikasi surat dan dicatat sekaligus menerbitkan dan 
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langsung menyerahkan SPSP2 (Surat Penerimaan Surat 

Pengaduan Propam) kepada kurir pembawa surat pengaduan; 

 

d. Pelayanan penerbitan surat produk Bagyanduan yang 

diberikan kepada pengadu / pelapor berupa STPL dan 

SP2HP2-1 : 

1) Pengadu atau pelapor datang langsung ke Sentra Pelayanan 

Propam dan menyampaikan uraian singkat maksud serta tujuan, 

permasalahan / kejadian yang akan dilaporkan / diadukan 

kemudian petugas membuat Laporan Polisi; 

2) Pengadu atau pelapor dan petugas menandatangani Laporan 

Pengaduan / Laporan Polisi (LP); 

3) Berikut Petugas menerbitkan Surat Tanda Penerimaan 

Laporan (STPL) selanjutnya langsung diserahkan kepada 

Pelapor / Pengadu; 

4) Meneruskan pelapor / pengadu, saksi-saksi lainnya beserta alat 

bukti (bilamana ada) kepada Petugas pemeriksa (Provos / 

Profesi) untuk dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan / 

Berita Acara Pemeriksaan (BAP); 

5) Petugas Yanduan / penerima Laporan kemudian meneliti, menilai 

permasalahan yang dilaporkan oleh pengadu / pelapor serta BAP 

pendahuluan berikut bukti-bukti lain yang ada; 

6) Selanjutnya melimpahkan Laporan Pengaduan / Laporan Polisi 

dan BAP pendahuluan serta bukti-bukti lain yang ada sesuai 

dengan kapasitasnya (Pusbinprofesi, Puspaminal, Pusprovos, dan 

Bidpropam Polda);  

7) Bersama dengan itu menerbitkan / menyerahkan Surat 

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemeriksaan 

Propam (SP2HP2-1) kepada pelapor / saksi korban paling 
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lambat 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya 

Laporan Polisi / surat pengaduan masyarakat; 

8) Selanjutnya Subbag Monitor mendatakan, melakukan 

pemantauan  / pengendalian, melakukan anev dan menyajikan 

hasil memonitoring penanganan perkara pengaduan / Laporan 

masyarakat serta melakukan koordinasi dengan fungsi terkait 

dalam melaksanakan tugasnya;  

9) Perkara-perkara yang belum ditangani, Subbag Monitor 

mengirimkan surat penagihan tentang perkembangan 

penanganan Laporan / Pengaduan yang telah dilimpahkan dan 

ditangani oleh Pelaksana (Pus-pus) Divpropam Polri dan 

Bidpropam Polda sampai dinyatakan selesai (Tidak Terbukti / 

Terbukti adanya Pelangggaran Disiplin / Kode Etik Profesi / 

Tindak Pidana). 

 

e. Pelayanan penerbitan surat produk Puspaminal yang 

diberikan kepada pihak pelapor berupa SP2HP2-3 dan kepada 

pihak terlapor berupa SKHP : 

1) Tahap penyelidikan dalam rangka untuk menerbitkan SP2HP2-3 

untuk kepentingan pelapor : 

a) Kataud menerima surat pengaduan / Laporan dari 

masyarakat atau Laporan dari anggota Polri melalui 

Kadivpropam Polri; 

b) Kataud mengagendakan surat masuk dan menyampaikan 

kepada Kapuspaminal; 

c) Kapuspaminal membaca dan menyampaikan kepada Kaden 

Ops untuk penyelidikan (melalui Kataud); 

d) Kataud mencatat disposisi Kapuspaminal dan menyampaikan 

kepada Kaden Ops (melalui Pamin Den Ops); 
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e) Pamin Den Ops mengagendakan surat masuk dan 

menyampaikan kepada Kaden Ops; 

f) Kaden Ops membaca dan menunjuk Unit petugas pelaksana 

penyelidikan; 

g) Unit yang ditunjuk bersama Pamin Den Ops (mencatat 

disposisi) kemudian menyusun Surat Perintah dan Unsur-

unsur Utama Keterangan (UUK) selanjutnya mengajukan 

paraf kepada Kaden Ops, Kataud, Sespuspaminal, 

Kapuspaminal, Kabagrenmin, & tandatangan Kadivpropam 

Polri; 

h) Pamin Den Ops setelah menerima Surat Perintah yang sudah 

ditandatangani oleh Kadivpropam Polri kemudian 

disampaikan kepada Unit pelaksana penyelidikan berikut 

UUK nya; 

i) Unit Pelaksana membuat rencana tugas (rengas) dan 

penjabaran tugas (bargas) dan diserahkan pada Kaden Ops; 

j)  Kaden Ops meneliti rengas dan bargas dari unit pelaksana; 

k) Unit pelaksana mengajukan biaya perjalanan dinas dan 

mengajukan ke Kapuspaminal; 

l)  Pengajuan biaya perjalanan dinas oleh Subbensat dikalkulasi 

kemudian diajukan ke Kapuspaminal;  

m) Kapuspaminal meneliti pengajuan rincian biaya perjalanan 

dinas dan menyetujui; 

n) Pengajuan biaya perjalanan dinas setelah disetujui oleh 

Kapuspaminal kemudian Subbensat memberikan biaya 

perjalanan dinas kepada Unit pelaksana penyelidikan; 

o) Unit pelaksana berangkat ke sasaran untuk melakukan 

penyelidikan; 

p) Kaden Ops memantau unit pelaksana penyelidikan dan 

memberi solusi apabila ada hambatan; 
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q) Unit pelaksana kembali ke Satuan dan membuat Laporan 

Penugasan atau Lapsus apabila dibutuhkan kecepatan; 

r)  Kaden Ops membuat Nota-dinas kepada Kapuspaminal 

tentang hasil penyelidikannya; 

s) Kemudian Kapuspaminal membuat Nota-dinas meneruskan 

hasil penyelidikan tersebut kepada Kadivpropam Polri 

sebagai laporan; 

t) Kadivpropam Polri menurunkan hasil lidik tersebut ke 

Bagyanduan untuk didatakan dan ke Puspaminal untuk 

ditindaklanjuti; 

u) Setelah adanya disposisi arahan dari Kapuspaminal / 

Kadivpropam Polri, bahwa hasil lidik terindikasi ada / tidak 

ada bukti Pelanggaran Disiplin / Kode Etik Profesi Polri, maka 

Puspaminal mendatakan (Catpers) dan meneruskan ke 

Pusprovos atau Pusbinprofesi atau Satker / Satwil untuk 

kepentingan terlapor dan proses serta sekaligus menerbitkan 

/ mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan 

Hasil Pemeriksaan Propam (SP2HP2-3) kepada pelapor 

paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung 

sejak tanggal diterimanya Laporan / pengaduan; 

 

2) Tahap penelitian personil (Litpers) dalam rangka penerbitan SKHP 

untuk kepentingan terlapor :  

a) Pemohon menyampaikan surat permohonan SKHP kepada 

Kadivpropam Polri / Kapuspaminal melalui Kasatker; 

b) Kataud setelah mengagendakan kemudian menyampaikan 

kepada Kapuspaminal untuk dipelajari, diteliti surat 

permohonan SKHP dan kemudian menyampaikan kepada 

pelaksana untuk memberi lembar disposisi serta mencatat 

kedalam register; 
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c) Kapuspaminal membaca serta memberi disposisi ke 

pelaksana untuk dilakukan penelitian dan proses lebih lanjut; 

d) Kapuspaminal membaca, mencatat sebagai surat 

permohonan SKHP dan memberi disposisi kepada pelaksana 

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut ke Subbid Catpers;   

e) Subbid Catpers melakukan penelitian di dalam register 

Catpers tentang personel yang mengajukan permohonan 

SKHP, proses penelitian Catatan Personel meliputi : 

(1) Melakukan Penelitian di catatan personel sesuai surat 

permohonan dari Satker / Polda; 

(2) Mengkoordinasikan Surat permohonan SKHP tersebut 

dengan Pusprovos / Pusbinprofesi / Bagyanduan / 

Bagrehabilitasi untuk mengetahui data personil yang 

bermasalah; 

(3) Membuatkan Nota-dinas ke Kapuspaminal / 

Kadivpropam Polri, apabila ditemukan dalam catatan 

personel tentang personil yang bermasalah; 

(4) Selanjutnya melakukan koordinasi dengan Satker / 

Polda-Polda bagi pemohon yang berpangkat Pamen 

keatas untuk mengetahui adanya catatan personel 

tentang personil yang bermasalah. 

f) Menyiapkan DPCT (Daftar Pengisian Clearen Test) pemohon, 

untuk pengajuan SKHP kepada Kapuspaminal dalam 

penerbitannya, serta memasukkan ke dalam register 

pengeluaran SKHP; 

g) Jangka waktu penerbitan SKHP :  

(1) Paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan sudah dapat diterbitkan 

Surat Keterangan Hasil Penelitian (SKHP) 

apabila pemohon sudah mengisi  DPCT; 
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(2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja  

terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan 

dapat diterbitkan Surat Keterangan Hasil 

Penelitian (SKHP) apabila pemohon belum mengisi 

DPCT. 

f. Pelayanan penerbitan surat produk Pusbinprofesi yang 

diberikan kepada pihak pelapor berupa SP2HP2-2 dan kepada 

Pihak terlapor berupa SP2HAI, SP3 dan Kep-KKEP : 

 
1) Tahap pertama kegiatan Audit Investigasi dalam rangka 

penerbitan surat SP2HP2-2 untuk kepentingan pelapor dan 

SP2HAI untuk kepentingan terlapor  : 

a)  Kapusbinprofesi melalui Petugas Taud menerima Laporan 

Polisi / surat pengaduan dari Kadivpropam Polri melalui 

Petugas Yanduan; 

b) Kapusbinprofesi menelaah dan mendisposisi dengan 

memerintahkan Akreditor untuk melakukan penelitian 

Laporan Polisi / surat pengaduan masyarakat yang 

selanjutnya untuk melaksanakan Audit Investigasi; 

c) Akreditor dan Tim melakukan penelitian Laporan Polisi / 

surat pengaduan masyarakat; 

d) Membuat rencana dan jadwal pelaksanaan audit investigasi; 

e) Menyiapkan administrasi Audit Investigasi, meliputi : 

 Surat perintah tugas pelaksanaan audit investigasi; 

 Surat perintah perjalanan dinas dan dukungan 

anggaran; 

 Surat pemberitahuan Audit Invetigasi ke Kasatker 

Mabes Polri bila pelaksanaannya di Lingkungan Mabes 

Polri atau Kasatwil bila pelaksanaannya di Lingkungan 

Polda. 
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f) Selanjutnya menuju subyek Satker dan melaksanakan audit 

investigasi di Satker Mabes Polri atau Satwil; 

g) Melaksanakan gelar hasil audit investigasi (bila diperlukan) di 

tempat Satker sasaran; 

h) Membuat Laporan hasil Audit Investigasi; 

i) Petugas menyerahkan Laporan hasil Audit Invetigasi ke 

Kadivpropam Polri melalui Kapusbinprofesi disertai dengan 

kesimpulan :  

(1) Tidak terbukti adanya indikasi penyimpangan / 

pelanggaran Anggota Polri / PNS Polri atau; 

(2) Bilamana terdapat adanya indikasi penyimpangan / 

pelanggaran Anggota Polri / PNS Polri, maka disertai 

dengan rekomendasi / saran : 

 Dilaksanakan pemeriksaan oleh Pusbinprofesi 

apabila ditemukan pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri; 

 Dilaksanakan pemeriksaan oleh Pusprovos 

apabila ditemukan Pelanggaran Disiplin Anggota 

Polri; 

 Dilaksanakan pemeriksaan oleh Pusbinprofesi 

bersama-sama Pusprovos apabila ditemukan 

Pelanggaran Disiplin sekaligus Pelanggaran Kode 

Etik Profesi Polri; 

 Dilaksanakan pemeriksaan oleh Fungsi Reskrim 

apabila ditemukan adanya perbuatan Tindak 

Pidana. 
 

2) Tahap kedua penanganan tindak lanjut dari hasil Audit Investigasi 

setelah mendapat disposisi dari Kapusbinprofesi / Kadivpropam 

Polri : 
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a) Hasil Audit Investigasi dengan kesimpulan tidak terbukti / 

terbukti adanya indikasi Pelanggaran Pidana dan atau 

Disiplin dan atau Kode Etik Profesi Polri (KEPP) dilimpahkan 

ke Satwil (bagi Terlapor dalam Lingkungan Mabes Polri di 

tangani oleh Pusbinprofesi / Pusprovos / Bareskrim) dan 

sekaligus menerbitkan : 

(1) Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil 

Pemeriksaan Propam (SP2HP2-2) untuk 

kepentingan Pelapor; 

(2) Surat Pemberitahuan / Pelimpahan  Hasil Audit 

Investigasi kepada Satker Subyek Audit 

Investigasi (SP2HAI) disampaikan kepada Satker 

obyek Audit Investigasi untuk kepentingan Terlapor; 

b) Penerbitan surat tersebut pada huruf a) butir (1) dan (2) 

tersebut diatas, paling lambat 90 (sembilan puluh) 

hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Laporan / 

pengaduan;  
 

3) Tahap ketiga setelah mendapat disposisi dari Kadivpropam Polri, 

selanjutnya hasil Audit Investigasi ditindaklanjuti dengan 

pemeriksaan / pemberkasan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri : 

a) Pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh 

Akreditor / pejabat Pusbinprofesi; 

(1) Membuat rencana dan  jadwal pemeriksaan; 

(2) Menyiapkan administrasi pemeriksaan, meliputi : 

 Surat perintah tugas pemeriksaan Pelanggaran 

Kode Etik Profesi Polri; 

 Membuat surat panggilan saksi dan terperiksa. 

(3) Menyampaikan surat panggilan saksi dan terperiksa; 

(4) Melaksanakan pemeriksaan saksi dan terperiksa;  
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(5) Melaksanakan  gelar perkara (bila diperlukan), dari 

kesimpulan hasil gelar perkara dan setelah ada 

petunjuk dari Kapusbinprofesi / Kadivpropam Polri : 

 Bilamana kasus tidak ditemukan bukti yang 

cukup adanya Pelanggaran Kode Etik Profesi 

Polri, maka diterbitkan Surat Pemberhentian 

Pemeriksaan (SP3) untuk kepentingan 

Terlapor paling lambat tiga hari terhitung sejak 

tanggal disposisi Kadivpropam Polri / 

Kapusbinprofesi; 

 Bilamana kasus ditemukan adanya indikasi bukti 

permulaan / bukti yang cukup adanya Tindak 

pidana, maka dilimpahkan ke Bareskrim Polri / 

Satwil; 

 Bilamana kasus ditemukan adanya indikasi bukti 

permulaan / bukti yang cukup adanya 

Pelanggaran Disiplin, maka dilimpahkan ke 

Pusprovos / Satwil; 

 Bilamana kasus ditemukan bukti yang cukup 

adanya Pelanggaran Kode Etik Profesi, maka 

dilanjutkan dengan Pemeriksaan dan pembuatan 

Berita Acara Pendapat guna pembuatan Berkas 

Perkara Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 

(BP2KEP). 

(6) Kapusbinprofesi melimpahkan berkas perkara ke 

Kabid Bin Etika / Sekretariat Komisi Kode Etik Polri 

(Set KKE) atau ke Kasatwil untuk ditindaklanjuti 

dengan Sidang Komisi Kode Etik Polri. 
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b) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri oleh 

Kasatwil : 

(1) Pelimpahan hasil audit investigasi ke Kasatwil untuk 

dilaksanakan pemeriksaan pelanggaran Kode Etik 

Profesi Polri sebagaimana huruf a) butir (1) sampai 

dengan (6) diatas, selanjutnya sampai proses Sidang 

Komisi yang akhirnya penjatuhan Putusan Sidang 

(Kep-KKEP); 

(2) Memonitor perkembangan permeriksaan pelanggaran 

Kode Etik Profesi Polri oleh Kasatwil; 

(3) Laporan hasil pemeriksaan pelanggaran Kode Etik 

Profesi Polri oleh Kasatwil; 

(4) Laporan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi 

Polri oleh Kasatwil. 

 
 

4) Tahap keempat pemeriksaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri 

atas permintaan dari Kasatker / Ankum : 

a) Menerima Nota-dinas / surat permintaan dari Kasatker / 

Ankum, disertai / dilengkapi dengan berkas BP2D (Provos) / 

BP2KE untuk diproses melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri; 

b) Melaksanakan penelitian / pemeriksaan berkas BP2D 

(Provos) / BP2KE (akreditor Pusbinprofesi); 

c) Membuat Berita Acara Pendapat, kemudian atas dasar 

perintah atau disposisi Kadivpropam Polri / Kapusbinprofesi 

selanjutnya Kabidbinetika / set KKE sesuai dengan Pasal 11 

ayat (1) huruf a dan b terperiksa diperiksa melalui Sidang 

Komisi Kode Etik Polri; 
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d) Mengajukan Surat / Nota-dinas untuk usulan pembentukan 

Komisi Kode Etik Polri kepada Wakapolri yang ditanda 

tangani oleh Kadivpropam Polri, yang dilengkapi berkas dan 

berita acara pendapat; 

e) Membuat Nota-dinas / surat permintaan saran pendapat 

Hukum kepada Kadivbinkum Polri tanda tangan Kapusprofesi 

tembusan Kadivpropam Polri; 

f) Terima jawaban surat usulan pembentukan Komisi Kode Etik 

Polri (acc), membuat Nota-dinas pengantar tanda tangan 

Kadivpropam Polri untuk konsep Skep pembentukan 

Anggota Komisi KEPP tanda tangan Wakapolri (sesuaikan 

dengan Perkap No. Pol : 8 tahun 2006); 

g) Terima jawaban pendapat dan saran Hukum; 

h) Rapat Komisi untuk koordinasi dalam rangka penentuan 

jadwal pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri; 

i) Membuat Nota-dinas tentang pemanggilan terperiksa kepada 

Satker yang bersangkutan dalam rangka penyerahan berkas, 

dan penunjukan pendamping; 

j) Membuat Nota-dinas pemanggilan terperiksa kepada Satker 

yang bersangkutan dalam rangka penyerahan berkas dan 

penunjukan pendamping; 

k) Membuat Nota-dinas rapat koordinasi anggota Komisi, 

apabila dalam rapat tersebut sudah disetujui jadwal 

pelaksanaan Sidang KKEP maka sekretaris membuat Nota-

dinas sebagai berikut :  

(1) Nota-dinas kepada Kasatker terperiksa perihal mohon 

bantuan pemanggilan terperiksa untuk hadir dalam 

Sidang KKEP; 



 25 

(2) Nota-dinas pemanggilan saksi kepada Kasatker 

terperiksa perihal mohon bantuan menghadirkan saksi 

/ saksi pemeriksa / pendamping (terperiksa hadir) 

dalam Sidang KKEP; 

(3) Nota-dinas untuk mengundang anggota Komisi agar 

hadir dalam Sidang KKEP; 

(4) Nota-dinas kepada Kapusprovos perihal mohon 

bantuan anggota PAM Provos dalam Sidang KKEP. 

 

5) Tahap Ke Lima  Pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Polri tanpa 

kehadiran Terperiksa : 

a) Menerima Berkas pemeriksaan (BP2D / BP2KE) yang sudah 

dilengkapi dengan surat panggilan (sebanyak 3 kali) oleh 

Satker terperiksa dan DPO, rekapitulasi absen (mulai dari 

tidak masuk dinas); 

b) Membuat Nota-dinas kembali tentang pemanggilan 

terperiksa kepada Satker yang bersangkutan dalam rangka 

penyerahan berkas untuk kepentingan Terperiksa dan 

penunjukkan pendamping bagi Terperiksa; 

c) Bilamana panggilan tersebut huruf b) Terperiksa tetap tidak 

hadir, maka dipersiapkan Sidang tanpa kehadiran Terperiksa 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

(1) Meminta surat pernyataan dari keluarga yang 

diketahui RT setempat; 

(2) Membuat susunan acara Sidang; 

(3) Membuat tata tertib Sidang; 

(4) Membuat tuntutan;  
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(5) Membuat keterangan / penjelasan sekretaris tentang 

ketidakhadiran terperiksa; 

(6) Membuat Konsep Keputusan Sidang KKEP untuk 

diajukan kepada Komisi. 

d) Pelaksanaan Sidang Komisi yang dilaksanakan secara cepat 

paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak Sidang 

Komisi dimulai sudah menjatuhkan putusan Sidang 

dituangkan yang dituangkan dalam Keputusan Komisi 

Kode Etik Polri (Kep. KKEP) dan dibacakan serta 

salinannya disampaikan kepada Terperiksa oleh 

Ketua Komisi dalam Persidangan / satu harin setelah 

putusan dibacakan; 

e) Membuat berita acara Sidang / notulen Sidang; 

f) Mengirim hasil putusan Sidang kepada Kasatker terperiksa; 

g) Membuat surat kepada pejabat yang membentuk (Kapolri) 

perihal saran pertimbangan pemberhentian tidak dengan 

hormat (jika putusan Sidang KKEP PTDH); 

h) Mengirim hasil putusan Sidang kepada : 

 Irwasum Polri; 

 De SDM Kapolri; 

 Kadivpropam Polri; 

 Kadivbinkum Polri; 
 

 Atasan Langsung Terperiksa. 
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g. Pelayanan penerbitan surat produk Pusprovos yang diberikan 

kepada pihak pelapor berupa SP2HP2-4 dan kepada pihak 

terlapor berupa, Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan 

(SP3) dan Surat Rekomendasi (SR) : 
 

1) Penanganan Perkara Pelanggaran Disiplin; 

a) Tahap Pelayanan Penerimaan Laporan / Pengaduan : 

(1) Laporan / Pengaduan dari Masyarakat Sipil / Anggota 

Polri / PNS Polri diterima oleh Sentra Pelayanan 

Propam yang kemudian diteruskan oleh Bagyanduan 

Divpropam Polri;  

(2) Selanjutnya melakukan pemeriksaan awal terhadap 

pelapor oleh Petugas Piket Pemeriksa Pusprovos 

Divpropam Polri.  

b) Tahap Pemeriksaan terhadap pelapor : 

(1) Melakukan pemeriksaan awal terhadap pelapor 

berkaitan dengan Laporan / Pengaduan; 

(2) Setelah dilakukan pemeriksaan awal terhadap 

pelapor, selanjutnya hasil BAP awal tersebut 

dikembalikan ke Bagyanduan Divpropam Polri; 

(3) Hasil BAP Awal dikembalikan ke Bagyanduan 

Divpropam Polri selanjutnya di Bagyanduan 

Divpropam Polri diteruskan ke Pusprov Divpropam 

Polri dengan Nota-dinas; 

(4) Setelah Laporan Polisi diterima oleh Taud Pusprov 

Divpropam Polri, kemudian oleh Petugas Taud 

Pusprov Divpropam Polri dimasukkan ke dalam Ruang 

Kapusprov Divpropam Polri untuk dimintakan 

Disposisi; 
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(5) Kapusprov Divpropam Polri menelaah dan 

mendisposisikan kepada Kaden selanjutnya Kaden 

mendisposisikan Laporan Polisi tersebut ke Unit – unit 

Idik; 

(6) Tindak Lanjut dari Laporan Polisi tersebut turun ke 

Unit – unit Idik selanjutnya Unit yang menangani 

untuk segera membuat Surat Perintah Pemeriksaan   

(Sprin Riksa); 

(7) Setelah Sprin Riksa ditandatangani oleh Kapusprov 

Divpropam Polri selanjutnya Unit yang menangani 

membuat Surat Panggilan Saksi untuk melakukan 

Pemeriksaan terhadap Saksi – saksi berkaitan dengan 

Perkara yang dilaporkan; 

(8) Berikutnya melakukan pemeriksaan terhadap semua 

keterangan Saksi, dan bilamana hasil Pemeriksaan 

dirasa cukup selanjutnya Unit yang menangani 

membuat Surat Panggilan Terperiksa untuk 

melakukan Pemeriksaan terhadap Terperiksa;  

(9) Bilamana dianggap perlu pada tahap pemeriksaan ini 

dapat dilakukan gelar perkara, hasil gelar bila tidak 

cukup kuat untuk diteruskan pada tingkat 

pemberkasan, maka setelah adanya petunjuk dari 

Pimpinan diterbitkan SP3 untuk kepentingan Terlapor 

sekaligus menerbitkan Surat Pemberitahuan 

Perkembangan Hasil Pemeriksaan Propam 

(SP2HP2-4) untuk kepentingan pelapor paling 

lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal 

disposisi Kapusprovos / Kadivpropam Polri; 
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(10) Tindak lanjut pemeriksaan terhadap saksi tersebut 

jika dianggap sudah selesai maka Unit yang 

menangani perkara dimaksud membuat Resume 

untuk Pemberkasan. 

c) Tahap Pemberkasan : 

(1) Petugas Pemeriksa membuat resume, membuat 

daftar saksi, terperiksa, barang bukti, dan lampiran; 

(2) Setelah jadi Bentuk BP2D (Daftar Pemeriksaan 

Pendahuluan Pelanggaran Disiplin) selanjutnya BP2D 

tersebut dikirim ke Ankum Terperiksa; 

(3) Kemudian Ankum Terperiksa menerima BP2D dari 

fungsi Provos sesuai Pasal 23 PP RI No. 2 tahun 2003 

Ankum harus melaksanakan Sidang Disiplin paling 

lambat 30 hari setelah menerima BP2D dari fungsi 

Provos. 

d) Tahap Pelaksanaan Sidang : 

(1) Fungsi Provos melimpahkan BP2D kepada Ankum 

sekaligus menerbitkan SP2HP2-4 untuk  

kepentingan Pelapor paling lambat 90 (sembilan 

puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 

Laporan Polisi. Selanjutnya Ankum menetapkan 

Pelaksanaan Sidang Disiplin;  

(2) Setelah pelaksanaan Sidang, maka Terperiksa 

mendapatkan SKHD yang ditandatangani oleh 

Ankumnya. Bilamana jenis penjatuhan Hukuman 

berupa penempatan khusus, maka Ankum 

menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan 

Hukuman Disiplin bagi Terperiksa, paling lambat     

14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

penerimaan SKHD oleh Fungsi Provos dari Ankum, 
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dengan catatan tenggang waktu pengajuan keberatan 

14 (empat belas) hari tidak di manfaatkan oleh 

Terperiksa; 

(3) Setelah Terperiksa menjalani Hukuman Disiplin 

selanjutnya terhadap Terperiksa akan dilakukan 

pemantauan selama enam bulan; 

(4) Dan apabila dalam masa pemantauan enam bulan 

Terperiksa tidak membuat Pelanggaran lagi 

selanjutnya Ankum Terperiksa membuat Surat / Nota-

dinas kepada Pusprov Divpropam Polri untuk 

diterbitkan Surat Rekomendasi Penilaian Status 

Anggota Polri; 

(5) Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri 

dikeluarkan oleh Provos selanjutnya Surat tersebut 

dikirimkan ke Ankum Terperiksa agar terhadap 

Terperiksa mendapatkan hak – haknya kembali 

sebagai Anggota Polri dalam membina karier di 

Kepolisian.     

 

h. Pelayanan penerbitan surat produk Bagrehabilitasi yang 

diberikan kepada pihak terlapor berupa SKTB dan Skep–

P2KHD, SP2K2HD, SKHD : 
 

1) Penerbitan SKTB (Surat Keterangan Tidak Terbukti). 

a) Kasatker selaku Ankum / atasan Ankum : 

Mengajukan Surat Permohonan Penerbitan SKTB kepada 

Kapolri melalui Kadivpropam Polri dilengkapi berkas 

pemeriksaan dan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan 

atau Hasil Keputusan Sidang dengan vonis “Bebas / Tidak 

terbukti” atau Surat Keterangan hasil penyelidikan / 
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penugasan Puspaminal terhadap laporan / pengaduan / 

informasi pelanggaran yang dinyatakan tidak ada bukti / 

indikasi pendukung atas kebenarannya. 

b) Kabag Rehab Divpropam Polri : 

(1) Menerima Surat / berkas permohonan dari Kasatker / 

Ankum / Atasan Ankum melalui Kadivpropam Polri; 

(2) Meneliti Surat / berkas dan kelengkapan persyaratan  

permohonan penerbitan SKTB; 

(3) Membuat dan mengajukan Surat Keterangan Tidak 

Terbukti untuk ditanda tangani Wakapolri (Pati dan 

Kombes), Kadivpropam Polri (Pamen / IV dan Pama / 

III kecuali Kombes) dan Kabag Rehab (Ba / II); 

(4) Batas Waktu penerbitan SKTB adalah paling lambat 

lima hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya 

kelengkapan persyaratan administrasi terpenuhi;  

(5) Memberikan SKTB kepada yang bersangkutan melalui 

Kasatker / Ankum / Atasan Ankum. 

2) Surat Keputusan / Rekomendasi Penerimaan / Penolakan 

Permohonan Pengampunan / Keberatan / Keringanan Hukuman 

atas Keputusan Sidang Ankum / Atasan Ankum di lingkungan 

Polri:  

a) Surat permohonan pengampunan / keberatan / keringanan 

yang diajukan Anggota / PNS Polri terhukum atas Keputusan 

yang telah dijatuhkan Ankum / Atasan Ankum kepada 

Kapolri melalui Kadivpropam Polri; 

b) Kadivpropam Polri memberikan disposisi / perintah kepada 

Kabagrehab untuk memproses / menindak lanjuti Surat 

permohonan dimaksud; 
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c) Bagrehab menghimpun data / laporan / informasi yang 

berkaitan dengan keterangan memberatkan dan 

meringankan terhukum yang dapat menjadi dasar 

pertimbangan / keputusan Pimpinan menolak atau 

menerima untuk memberikan pengampunan / pembebasan 

atau pengurangan / keringanan hukuman; 

d) Kabagrehab berkoordinasi / konsultasi dengan Kasatker 

selaku Ankum / Atasan Ankum dan Satuan fungsi 

pembinaan, penegakkan, pengawasan dan hukum 

dilingkungan Polri terkait (Binkum / SDM / Pus / Biro 

Divpropam Polri); 

e) Kabagrehab menyiapkan saran Kadivpropam Polri kepada 

Kapolri untuk diterima / ditolaknya permohonan terhukum 

dan konsep tiga jenis surat sebagai berikut : 

(1) Surat Keputusan Penolakan / Penerimaan 

Keberatan Hukuman Disiplin (Skep-P2KHD);  

(2) Surat Penolakan / Penerimaan Keberatan 

Keputusan Hukuman Disiplin (SP2K2HD);   

(3) Surat Keputusan Hukuman Disiplin (SKHD) dari 

Atasan Ankum. 

f) Ketiga surat tersebut diatas, diterbitkan dan diserahkan 

kepada pemohon melalui Kasatker selaku Ankum / Atasan 

Ankum selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan. 

 

8. Sarana prasarana yang digunakan : 

a. Buku-buku referensi yang diperlukan antara lain : 

1) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 
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2) Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

3) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan 

Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

4) Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan 

Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian 

Negara Republik Indonesia;  

5) Peraturan Kapolri No. 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

6) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

7) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 

September 2004 tentang Atasan Yang Berhak Menjatuhkan 

Hukuman Disiplin; 

8) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/43/IX/2004 tanggal 30 

September 2004 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran 

Disiplin; 

9) Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/44/IX/2004 tanggal 30 

September 2004 tentang Tata Cara Sidang Disiplin; 

 

b. Bagi pelapor / pengadu dan terlapor : 

1) Ada ruang / tempat tunggu (meja dan kursi); 

2) Ada toilet / WC yang bersih; 

3) Ada televisi, buku-buku, majalah / koran (bilamana ada); 

4) Dispenser / minuman (bilamana ada). 

 

c. Bagi Petugas yang melayani : 

1) Ruang pelayanan yang memadai; 
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2) Lima unit komputer lengkap untuk website, Yanduan (terima 

laporan), untuk operator Pusbinprofesi, Puspaminal dan 

Pusprovos;  

3) Dua unit pemusnah / penghancur kertas.   

4) Meja dan kursi : 

a) Tujuh meja komputer / meja kantor; 

b) Tujuh kursi diperuntukkan bagi petugas; 

c) 14 (empat belas) kursi diperuntukkan bagi pelapor, terlapor, 

dan saksi; 

d) Satu Telpon / Faximile.  

5) Alat tulis kantor (ATK); 

6) Almari : 

a) Tujuh almari arsip; 

b) Satu almari untuk penyimpanan Alat Tulis Kantor (ATK). 

 

9. Ketentuan larangan dan kewajiban :  

a. Prinsip-Prinsip Dasar Penanganan Laporan Pengaduan : 
 

1) Prinsip Penerimaan satu pintu dimaksudkan bahwa seluruh 

Laporan Pengaduan yang diterima oleh Propam terdatakan pada 

Bag / Sie Yanduan Propam;  

2) Prinsip Obyektivitas dimaksudkan bahwa penanganan Laporan 

pengaduan dilakukan berdasarkan fakta atau bukti yang dapat 

dinilai berdasarkan kriteria tertentu / yang telah ditentukan dalam 

perundang-undangan yang ada; 

3) Prinsip Efektif, Efisien dan Ekonomis dimaksudkan agar 

penanganan Laporan Pengaduan dilakukan secara tepat sasaran, 

hemat dari segi sumber daya, tenaga biaya dan tepat waktu 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
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4) Prinsip Akuntabilitas dan Trasparan dimaksudkan bahwa 

proses penanganan Laporan Pengaduan dan tindaklanjutnya 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan dan prosedur yang 

berlaku; 

5) Prinsip Kerahasiaan  dimaksudkan bahwa penanganan Laporan 

Pengaduan dilakukan secara hati-hati dengan menjaga 

kerahasiaan identitas pelapor serta kerahasiaan materi laporan. 

Selain untuk perlindungan terhadap pelapor prinsip ini diterapkan 

juga untuk menghormati asas praduga tak bersalah terhadap 

terlapor, oleh karena itu surat-menyurat dan arsip dalam 

penanganan Laporan Pengaduan adalah bersifat rahasia; 

6) Prinsip Adil dan Seimbang dimaksudkan bahwa dalam 

penanganan Laporan Pengaduan baik pelapor maupun terlapor 

memiliki hak dan diberi kesempatan sama untuk didengar 

keterangannya serta dilakukan proses pencarian fakta secara 

menyeluruh; 

7) Prinsip Koordinasi dimaksudkan bahwa dalam penanganan 

Laporan Pengaduan harus dilakukan dengan kerjasama yang 

baik, antar pejabat yang berwenang dan terkait berdasarkan 

mekanisme dan tata kerja serta prosedur yang berlaku sehingga 

masalahnya dapat diselesaikan sebagaimana mestinya; 

8) Prinsip Integritas dimaksudkan bahwa dalam penanganan 

Laporan Pengaduan senantiasa harus bertindak dengan prinsip 

moral dan kejujuran untuk kepentingan terbaik organisasi yang 

merupakan kualitas yang melekat pada diri setiap Anggota dan 

organisasi.   
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b. Materi Laporan Pengaduan   

1) Materi Laporan Pengaduan tentang sikap perilaku penyimpangan 

anggota Polri / PNS Polri yang merupakan  Pelanggaran Disiplin 

dan atau  Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri; 

2) Materi Laporan Pengaduan tentang Tindak Pidana yang berarti 

sekaligus merupakan Pelanggaran Disiplin dan atau Pelanggaran 

Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Anggota Polri / PNS 

Polri. 

c. Kriteria Penanganan Laporan / Pengaduan 

1) Pengaduan disampaikan oleh pelapor / pengadu secara tertulis 

baik dengan mengirim surat Laporan Pengaduan atau datang 

langsung membuat Laporan Pengaduan maupun melalui website; 

2) Pengaduan yang disampaikan jelas untuk mempermudah 

tindaklanjut terhadap pengaduan dimana harus mencantumkan :  

a) Identitas Anggota yang diadukan termasuk jabatan dan 

instansi mana yang bersangkutan bertugas;  

b) Uraian perbuatan yang  diadukan dengan menggunakan 

bahasa Indonesia yang baik dan jelas upayakan 

memasukkan keterangan mengenai perbuatan atau kejadian 

secara lengkap termasuk waktu dan tempat kejadian; 

c) Cantumkan keterangan atau bukti yang dapat mendukung 

Laporan Pengaduan termasuk pihak-pihak yang dapat 

dimintai keterangan berkaitan Laporan Pengaduan yang 

disampaikan. 

3) Laporan Pengaduan yang prosesnya bukan merupakan 

kewenangan Propam Polri adalah sebagai berikut :  

a) Terlapor tidak lagi berkerja sebagai Aparat Polri; 

b) Laporan Pengaduan terhadap aparat diluar aparat Polri 

misalnya Kejaksaan, TNI, Kehakiman, Advokat, dll; 
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c) Laporan Pengaduan yang secara jelas memuat unsur Tindak 

Pidana, akan disarankan dan diarahkan untuk dilaporkan 

secara langsung oleh pelapor kepada Instansi yang 

berwenang yaitu Bareskrim, Ditreskrim, Satreskrim, atau 

KPK;   

d) Materi Laporan Pengaduan mengenai keberatan dalam 

ruang lingkup Praperadilan.  

4) Hak-hak Pelapor dan Terlapor : 

a) Pelapor berhak mendapat perlindungan untuk memberikan 

keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak 

manapun; 

b) Pelapor berhak mendapatkan informasi mengenai tahapan 

Laporan Pengaduan yang didaftarkannya; 

c) Pelapor dan Terlapor memiliki hak yang setara untuk 

didengar keterangannya dihadapan petugas / tim pemeriksa. 

d. Larangan-larangan bagi pelapor dan terlapor : 

1) Dilarang membawa senjata tajam (sajam), senjata api (senpi) 

maupun barang-barang lain yang membahayakan; 

2) Dilarang membawa hewan peliharaan; 

3) Dilarang mengganggu ketenangan / melakukan keributan diruang 

Sentra Pelayanan Propam (SPP); 

4) Dilarang memberikan imbalan apapun kepada petugas.                               

e. Persyaratan Pelayanan Propam Polri : 

1)  Bagi pelapor / pengadu (kuasa Hukum) yang datang langsung 

dengan maksud membuat laporan / pengaduan maupun mencari 

informasi perkembangan tentang laporan / pengaduan 

sebelumnya :  

a)   Menunjukkan kartu identitas asli (KTP, SIM, KTA, KTM, 

PASPORT, Surat Kuasa dll); 

b)   Memberikan No. HP / Telp bilamana ada dan berkenan; 
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c)   Menyampaikan kepada petugas tentang Laporan Pengaduan 

/ keluhannya yang selanjutnya melakukan :  

(1) Dialog / Konsultasi; 

(2) Diagnosa masalah; 

(3) Identifikasi masalah. 

d)  Membawa dan menunjukan alat bukti permulaan yang cukup 

/ bukti yang cukup (bilamana ada); 

e) Bilamana kedatangannya ingin memperoleh informasi 

perkembangan tentang Laporan Polisi / surat pengaduan 

dengan persyaratan sebagaimana tersebut butir a), b), c) 

diatas dan disertai dengan menunjukan SPSP2 bila 

sebelumnya pernah mengirimkan surat pengaduan, atau 

STPL bila sebelumnya pernah membuat Laporan Polisi. 

2) Bagi pelapor / pengadu (kuasa Hukum) maupun terlapor/ 

terperiksa (kuasa Hukum) dan masyarakat yang ingin meminta 

informasi melalui telepon atau email / website tentang 

perkembangan laporan / pengaduan yang pernah dilaporkan 

serta meminta informasi lain tentang Kepropaman:  

a) Yang meminta informasi tersebut menyebutkan identitas diri 

atau nomor, tanggal, identitas yang ada pada SPSP2 / STPL; 

b) Disarankan yang meminta informasi tersebut untuk datang 

langsung ke Sentra Pelayanan Propam (SPP) dengan 

membawa persyaratan seperti tersebut pada butir 1) huruf 

a), b), c), d) atau huruf e).  

3) Bagi Terlapor / Terperiksa (kuasa Hukum) maupun terlapor/ 

terperiksa (kuasa Hukum) dan masyarakat yang ingin meminta 

informasi melalui telepon atau email / website tentang 

perkembangan laporan / pengaduan yang pernah dilaporkan 

serta meminta informasi lain tentang Kepropaman :  
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a) Menunjukkan kartu identitas asli (Kartu Tanda Anggota Polri 

/ PNS, surat kuasa dan identitas diri);  

b)   Memberikan No. HP / Telp bilamana ada dan berkenan; 

c) Menunjukkan bukti bahwa yang bersangkutan dinyatakan 

sebagai Status Terperiksa (Surat Panggilan berstatus 

terperiksa / SKHD / SP3 / SKTB dan Surat pengantar dari 

Kasatker, surat lainnya yang diperlukan); 

4) Bagi Petugas yang melayani : 

a) Menguasai bidang tugas yang diembannya; 

b) Menggunakan pakaian dinas rapi, bersih yang berlaku pada 

hari itu; 

c)  Bersikap ramah, sopan, dan santun serta menanyakan 

kepentingan pelapor / pengadu dan terlapor;  

d) Mampu memberikan informasi atau penjelasan sesuai 

kapasitasnya. 

 

10. Pengawasan dan pengendalian 

Dalam Rangka pelaksanaan implementasi penyelenggaraan (Naskah 

Sementara) Pedoman Standar Operasional Prosedur Propam Polri tentang 

Sentra Pelayanan Propam Polri dikendalikan secara langsung oleh 

Kabagyanduan, dan pada prinsipnya Pengawasan dan Pengendalian 

dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :  
 

a. Sosialisasi dan Supervisi : 

1) Memberikan sosialisasi / pencerahan tentang SOP dan 

implementasinya secara terprogram bertahap dan 

berkesinambungan;   

2) Mengunjungi komponen / Instansi yang bersangkutan untuk 

dapat melihat dan mengetahui secara langsung penyelenggaraan 

SOP Propam Polri tersebut; 
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3) Mencatat permasalahan-permasalahan yang timbul guna dibahas 

dalam Rapat Koordinasi atau Rakernis Propam Polri. 
 

b. Pengawasan melekat : 

1) Memberikan arahan, bimbingan pengawasan dan pengendalian 

terhadap implementasi pedoman SOP agar berjalan efektif;  

2) Pengawasan dilakukan oleh Kadivpropam Polri secara berjenjang 

ke bawah dilakukan oleh Para Kapus, Kabag (Tingkat Pusat) dan 

Kabidpropam Polda (Tingkat Kewilayahan). 
 

c.  Sarana Pengawasan dan Pengendalian : 

Kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap penerapan SOP 

dilaksanakan dengan sarana pengawasan pengendalian sebagai 

berikut : 

1) Laporan Harian; 

2) Laporan Anev Pelaksanaan implementasi SOP Propam Polri; 

3) Surat menyurat berisi Informasi adanya permasalahan; 

4) Anev terhadap penerapan sistem jaringan Informasi K3I Propam 

Polri dari Tingkat Pusat sampai Kewilayahan. 
 

d.  Ketentuan lain terhadap pengawasan dan pengendalian : 

Bahwa jika ada pengaduan / complain yang masuk ke Sentra 

Pelayanan Propam Polri dikarenakan pelayanan yang tidak puas dan 

tidak tuntas oleh Satuan Kewilayahan Polri, maka Petugas wajib 

memberikan pelayanan dan menindaklanjuti Laporan tersebut 

sesegera mungkin sebagai bentuk tindakan proaktif dan fungsi kontrol 

untuk mengeliminir potensi complain Masyarakat. 
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BAB IV 

ADMINISTRASI, LOGISTIK DAN ANGGARAN 

 

Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan keberhasilan terhadap implementasi 

(naskah sementara) Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam Polri tentang 

Sentra Pelayanan Propam Polri tersebut agar dapat bejalan secara berhasil dan 

berdaya guna maka diperlukan 3 (tiga) faktor pendukung yang saling berkaitan 

dan terintegrasi meliputi hal-hal sebagai berikut : 

 

1. Sistem Adminstrasi dan tata naskah penulisan tentang Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Sentra Pelayanan Propam Polri beserta 

lampiran-lampiran secara umum menggunakan tata naskah penulisan dinas 

Polri sebagaimana ketentuan yang berlaku di Lingkungan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia; 

2. Aspek Dukungan logistik yang digunakan dalam rangka mendukung 

efektifitas penyelenggaraan kegiatan Sentra Pelayanan Propam Polri secara 

umum mengacu kepada peraturan / ketentuan tentang pola pengadaan dan 

pembinaan logistik yang berlaku dilingkungan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

3. Aspek Dukungan Anggaran yang digunakan mulai dari tahapan 

perencanaan, tahapan pengorganisasian, tahapan pelaksanaan, tahapan 

pengawasan dan pengendalian secara keseluruhan didukung / 

menggunakan sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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BAB V 

PENUTUP 

 

1. Demikian penyusunan (Naskah Sementara) Pedoman Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Propam Polri Tentang Sentra Pelayanan Propam ini dibuat, 

agar dapat dilaksanakan oleh unsur Bag dan Pus dilingkungan Propam Polri 

secara terarah, tertib dan mencapai sasaran yang telah ditentukan; 
 

2. Sebagai Pedoman, acuan dan kerangka kerja bagi para unsur pengemban 

tugas pada Sentra Pelayanan Propam Polri dalam rangka penyelenggaraan 

implementasi Pelayanan Laporan / Pengaduan dalam Perkara Pelanggaran 

Disiplin dan KEPP dapat dilaksanakan secara terpadu, optimal dan berhasil 

serta berdayaguna; 
 

3. Pada saat pedoman ini diberlakukan semua pedoman kerja dilingkungan 

Propam Polri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan pedoman ini, apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam pedoman 

ini akan diatur kemudian; 
 

4. Naskah Sementara Pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) Propam 

Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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