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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PELAYANAN 
SAT INTELKAM POLRES TANGGAMUS 

 
I. PENDAHULUAN 

 
1. Latar Belakang 

 
Satuan Intelkam Polres Tanggamus merupakan salah satu pengemban fungsi  

kepolisian yang memiliki tugas pokok penyelidikan, pengamanan dan penggalangan 

dengan kegiatan berupa deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early  

warning) terhadap situasi di bidang ipoleksosbudkam. Dalam penyelenggaraannya 

dibuat suatu produk intelijen sesuai dengan kebutuhan organisasi untuk menunjang 

pelaksanaan tugas operasional intelijen. Selain itu Sat Intelkam Polres Tanggamus 

memiliki peran sebagai pelayan masyarakat dalam hal pemberian ijin kegiatan 

masyarakat. 

 
Agar dalam pelaksanaan kegiatan Satuan Intelkam Polres Tanggamus berjalan 

sesuai dengan arah yang telah ditentukan, maka perlu dibuat Standar Operasional  

Prosedur (SOP) sehingga dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam pelaksanaan 

tugas di Sat Intelkam Polres Tanggamus. 

 
Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelaksanaan tugas Sat Intelkam Polres 

Tanggamus ini merupakan pedoman bagi personil Sat Intelkam Polres Tanggamus 

sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan 

arah yang telah ditentukan. 

 
2. Dasar ..... 
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2. Dasar 

 
a. Undang – Undang Nomor 09 Tahun 1992 tentang keimigrasian. 

 

b. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : Juklap / 02 / XII / 1995 tanggal 29  
Desember 1995 tentang Mekanisme Proses Perizinan Giat Masyarakat. 

 

c. Undang - Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 
 

d. Skep Kapolri No. Pol. : SKEP / 816 / IX / 2003 tanggal 17 September 2003 
tentang Naskah Sementara Juklap Penerbitan SKCK. 

 

e. Peraturan Kapolri Nomor 02 Tahun 2008 tanggal 29 April 2008 tentang 
pengawasan, pengendalian dan pengamanan bahan peledak komersil. 

 

f. Surat Kep Kabaintelkam Polri No. Pol. : Skep / 13 / II / 2009 tangal 27 Februari  

2009 tentang Penjabaran Reformasi Birokrasi Polri “Quick Wins” dilingkungan 
Intelijen Keamanan. 

 
g. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah; 
 

h. Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian; 

 
i. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis  

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

 
3. Maksud dan Tujuan 

 
a. Maksud 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat dengan maksud untuk 

memberikan pedoma bagi personil Sat Intelkam Polres Tanggamus dalam 

melaksanakan tugas agar sesuai dengan arahan yang telah ditentukan. 

 
b. Tujuan 

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dibuat untuk memberikan petunjuk guna 

untuk terwujudnya keterpaduan langkah, tindakan dalam pelaksanaan tugas 

sehingga dapat berjalan dengan baik. 

 

4. Ruang ..... 
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4. Ruang Lingkup 

 
a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini merupakan sistem yang dipergunakan 

sebagai tolak ukur dalam melaksanakan tugas di Satuan Intelkam Polres 

Tanggamus. 

 
b. Ruang Satuan Intelkam Polres Tanggamus berada di Jl. Jenderal Sudirman No. 1  

Kota Agung Tanggamus. 



BAB II 
 

PELAKSANAAN 

 

A. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN 

 

A. Standar Pelayanan Minimal Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisisan 

(SKCK) 

1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratan pembuatan SKCK 

yang dibawa oleh pemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan yang dibawa oleh 

pemohon SKCK meliputi : 

a) KTP Asli dan Foto Kopi KTP pemohon. 

b) Kartu Sidik Jari dari Sat Reskrim. 

c) Foto berwarna ukuran 3x4 cm sebanyak 2 lembar. 

d) Foto berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. 

3) Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap kembalikan kepada 

pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk 

melengkapi. 

4) Memberikan formulir / blangko pertanyaan yang telah disediakan oleh 

Sat Intelkam kepada pemohon untuk diisi. 

5) Berkas persyaratan yang telah lengkap diproses untuk dibuatkan SKCK. 

6) Mengajukan berkas SKCK kepada Kasat Intelkam untuk ditandatangan. 

7) SKCK yang telah ditandatangan diagendakan di buku register SKCK dan 

dilakukan penomoran SKCK 

8) Menyerahkan SKCK yang telah dibuat oleh petugas kepada pemohon. 

9) Mengarsipkan foto copy SKCK dan berkas persyaratan SKCK pemohon 

dibagian pengarsipan. 

Persyaratan pembuatan SKCK ke luar negeri adalah : 

a) Mengisi daftar pertanyaan 

b) Foto 4 x 6 4 lembar 

c) Foto Kopi KTP 1 lembar 

 

d) Foto ..... 
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d) Foto kopi Kartu Keluarga 1 lembar 

e) Foto kopi Kartu Sidik Jari dari Sat Reskrim 

f) Surat Keterangan dari PT. PJTKI Cabang Lampung 

g) Rekom id online dari Disnaker sesuai KTP Pemohon. 

h) Rekomendasi dari Polres 

i) Foto kopi paspor 

j) Kehadiran pemohon 

 
Mekanisme Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisisan (SKCK) 

 

 
b. Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Ijin Keramaian 

 

1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratan pembuatan ijin 

keramaian pemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan ijin keramaian 
pemohon meliputi : 
a) Rekomendasi, surat perintah, kirka intelijen dari Polres setempat. 

b) Jadwal acara 

c) Daftar susunan panitia penyelenggara 
d) Daftar susunan pengurus organisasi 
e) Nama – nama peserta / undangan 

f) Nama pembicara dan judul makalah (bagi peserta / undangan 
warga negara asing disertai dengan nomor, tanggal, paspor dan 

visa serta kebangsaannya). 

 
g) AD ..... 
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g) AD / ART organisasi / badan hukum 
h) Proposal 

i) Curiculum vitae (riwayat hidup) bagi pembicara warga negara 
asing 

j) Akte pendirian organisasi / badan hukum 

k) Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan 

 
3) Petugas pelayanan berkoordinasi dengan instansi terkait. 

4) Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap kembalikan kepada 

pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk 

melengkapi. 

5) Berkas persyaratan yang lengkap diproses untuk dibuatkan surat ijin. 

6) Mengajukan berkas surat ijin kepada Kasat Intelkam untuk 

ditandatangan. 

7) Surat ijin yang telah ditandatangan diagendakan di buku register surat 

ijin dan dilakukan penomoran. 

8) Menyerahkan surat ijin yang telah dibuat oleh petugas kepada pemohon. 

9) Mengarsipkan foto copy surat ijin dan berkas persyaratan surat ijin 

pemohon dibagian pengarsipan. 

 

Mekanisme Pembuatan Ijin / Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat 
 

 

 
c. Standar ..... 
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c. Standar Pelayanan Minimal Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum 

1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratanpemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan pemohon meliputi: 

a) Surat permohonan tertulis dari pemohon. 

b) Memuat secara jelas tujuan, sifat, tempat, waktu, Penanggung 

Jawab, pembicara dan perkiraan jumlah peserta / undangan yang 

akan hadir. 

c) Surat ditandatangani oleh Pucuk Pimpinan Organisasi / Badan 

Hukum / Ketua Panitia Pelaksana 

d) Surat pemohon dilampiri jadwal acara, daftar susunan panitia, 

pengurus organisasi, nama peserta / undangan, nama pembicara,  

proposal, surat izin pemilik tempat dan route yang akan dilalui bila 

berbentuk pawai / karnaval. 

3) Petugas pelayanan berkoordinasi dengan instansi terkait. 

4) Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap kembalikan kepada 

pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk 

melengkapi. 

5) Berkas persyaratan yang telah lengkap diproses untuk dibuatkan i8jin 

kegiatan. 

6) Mengajukan berkas ijin kegiatan kepada Kasat Intelkam untuk 

ditandatangan. 

7) STTP yang telah ditandatangan di agendakan di buku register ijin 

kegiatan dan dilakukan penomoran. 

8) Menyerahkan ijin kegiatan yang telah dibuat oleh petugas kepada 

pemohon. 

9) Mengarsipkan foto copy ijin yang dibuat dan berkas persyaratan 

pemohon dibagian pengarsipan. 

 
 

Mekanisme ..... 
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Mekanisme Pembuatan Ijin Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Menyampaikan 

Pendapat Di Muka Umum 

 
d. Standar Pelayanan Minimal Surat Keterangan Laporan Diri Orang Asing (SKLD) / 

Surat Tanda Melapor (STM) 

1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratan pemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan SKLD pemohon 

meliputi : 

a) Surat Permohonan dari sponsor 

b) Pas foto berwarna dasar merah ukuran 4x6 2 lembar 

c) Foto kopi KITAS / KITAP 

d) Foto kopi paspor lengkap 

e) Buku Biru / Buku Mutasi OA 

f) IMTA / TA.01/TA.04 (Bagi Tenaga Kerja) 

Persayaratan STM pemohon meliputi : 

a) KTP Asli + Foto Copy Pelapor. 

b) Passport Asli + Foto Copy (Lengkap). 

c) VISA Asli + Foto Copy. 

3) Berkas ..... 
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3) Berkas persyaratan yang belum lengkap dikembalikan kepemohon, 

petugas memberikan penjelasan ke pemohon untuk melengkapi 

4) Berkas persyaratan yang telah lengkap diproses untuk dibuatkan STM. 

5) Mengajukan berkas STM kepada Kasat Intelkam untuk ditandatangan. 

6) STM yang telah ditandatangan di agendakan di buku register STM dan 

dilakukan penomoran. 

7) Menyerahkan STM yang telah dibuat oleh petugas kepada pemohon. 

8) Mengarsipkan foto copy STM dan berkas persyaratan STM pemohon 

dibagian pengarsipan. 

Mekanisme Pembuatan Surat Keterangan Laporan Diri Orang Asing (SKLD) 
 

 
 

e. Standar Pelayanan Minimal Rekomendasi Bahan Peledak Pengguna Akhir 

 
1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratan Rekomendasi Handak 

pemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan Rekomendasi 

Handak pemohon meliputi : 

a) Permohonan kepada kapolda lampung up. Dir intelkam. 

b) Surat izin gudang dari pertambangan. 

c) Surat izin pertambangan daerah (sipd) dari dinas pertambangan. 

d) Sppa pengguna akhir. 

e) Laporan ..... 
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e) Laporan bulanan stock akhir handak. 

f) Rekomendasi polres setempat disertai pengecekan lokasi. 

g) Laporan bulanan pengguna handak. 

h) Rekomendasi Kapolda. 

i) Memiliki kepala gudang dan wakil . 

j) Memiliki 4 orang satpam. 

k) Memiliki juru ledak. 

l) Memiliki kepala teknik dan wakil. 

3) Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap kembalikan kepada 

pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk 

melengkapi. 

4) Berkas persyaratan yang telah lengkap diproses untuk dibuatkan 

rekomendasi handak. 

5) Mengajukan berkas rekomendasi handak kepada Kasat Intelkam untuk 

ditandatangan. 

6) Rekomendasi handak yang telah ditandatangan di agendakan di buku 

register Rekom Handak dan dilakukan penomoran. 

7) Menyerahkan rekomendasi handak yang telah dibuat oleh petugas 

kepada pemohon. 

8) Mengarsipkan foto copy rekomendasi handak dan berkas persyaratan 

rekomendasi handak pemohon dibagian pengarsipan. 

 

Mekanisme Pembuatan Rekomendasi Bahan Peledak Pengguna Akhir 

 

e. Standar ..... 
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e. Standar Pelayanan Minimal Ijin Penggunaan Pinjam Pakai Senpi Untuk Satpam / 

Polsus 

1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratan pemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan pemohon meliputi: 

a) Permohonan kepada kapolda lampung up. Dir intelkam 

b) Surat izin gudang dari pertambangan. 

c) Surat izin pertambangan daerah (sipd) dari dinas pertambangan. 

d) Sppa pengguna akhir. 

e) Laporan bulanan stock akhir handak. 

f) Rekomendasi polres setempat disertai pengecekan lokasi. 

g) Laporan bulanan pengguna handak. 

h) Rekomendasi Kapolda. 

i) Memiliki kepala gudang dan wakil . 

j) Memiliki 4 orang satpam. 

k) Memiliki juru ledak. 

l) Memiliki kepala teknik dan wakil. 

3) Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap kembalikan kepada 

pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk 

melengkapi. 

4) Berkas persyaratan yang telah lengkap diproses untuk dibuatkan 

rekomendasi. 

5) Mengajukan berkas rekomendasi kepada Kasat Intelkam untuk 

ditandatangan. 

6) Rekomendasi handak yang telah ditandatangan di agendakan di buku 

register Rekom dan dilakukan penomoran. 

7) Menyerahkan rekomendasi yang telah dibuat oleh petugas kepada 

pemohon. 

8) Mengarsipkan foto copy rekomendasi handak dan berkas persyaratan 

rekomendasi pemohon dibagian pengarsipan. 

 
 

Mekanisme ..... 
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Mekanisme Ijin Penggunaan Pinjam Pakai Senpi Untuk Satpam / Polsus 

 

 
e. Standar Pelayanan Minimal Rekomendasi Perpanjangan Ijin Senpi Bela Diri 

 
1) Petugas pelayanan menerima berkas persayaratan pemohon. 

2) Petugas memeriksa dan meneliti berkas persayaratan pemohon meliputi: 

a) Permohonan bermaterai diajukan kepada Kapolri U.P Ka BIK 

b) Permohonan bermaterai diajukan kepada kapolda lampung up. Dir 

intelkam 

c) Foto kopi KTP dan KK 

d) Foto kopi kartu senpi 

e) Buku Pas Senpi Asli 

f) Membawa Senpi untuk di cek fisik 

g) Pas foto ukuran 3x4 6 lembar dan 4x6 4 lembar 

h) Test menembak 

i) Test Kesehatan 

j) Test Psikologi 

 

k) Ba ..... 
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k) Ba penitipan senpi 

l) Rekomendasi Kapolda Lampung 

3) Berkas persyaratan yang tidak / belum lengkap kembalikan kepada 

pemohon dan petugas memberikan penjelasan kepada pemohon untuk 

melengkapi. 

4) Berkas persyaratan yang telah lengkap diproses untuk dibuatkan 

rekomendasi. 

5) Mengajukan berkas rekomendasi handak kepada Kasat Intelkam untuk 

ditandatangan. 

6) Rekomendasi handak yang telah ditandatangan di agendakan di buku 

register dan dilakukan penomoran. 

7) Menyerahkan rekomendasi yang telah dibuat oleh petugas kepada 

pemohon. 

8) Mengarsipkan foto copy rekomendasi dan berkas persyaratan 

rekomendasi pemohon dibagian pengarsipan. 

Mekanisme Ijin Penggunaan Pinjam Pakai Senpi Untuk Satpam / Polsus 
 

 
 

II. PENUTUP ..... 
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III. PENUTUP 

 
 

Demikianlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Sat Intelkam 

Polres Tanggamus ini dibuat sebagai pedoman untuk pelaksanaan tugas anggota 

sesuai dengan bidang tugasnya massing – masing di Satuan Intelkam Polres 

Tanggamus. 

 
 

Kota Agung,    Juni 2022 
KASAT INTELKAM POLRES TANGGAMUS 

 
 
 

 
                                                                  AHMAD JUNAIDI 

                                                        INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82080336 
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