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1. Tujuan 
 

SOP ini disusun sebagai pedoman kerja bagi pejabat / personil dilingkungan Sat Intelkam 
Polres Kutai Timur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi khususnya dalam 
memberikan pelayanan administrasi kegiatan masyarakat dilingkungan Sat Intelkam 
Polres Kutai Timur. 

 
2. Pedoman/Acuan 

 
2.1 Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 
2.2 Kep bersama Mendagri No. 153/1995 dan Kep. Menhankam No : Kep/12/ XII/1995, 

tanggal 26 Desember 1995 tentang Petunjuk pelaksanaan perijinan sebagaimana 
di atur dalam pasal 510 KUHP dan Pemberitahuan berdasarkan Undang-Undang 
No.5 PNPS tahun 1963 tentang kegiatan Politik 

2.3 Pasal 510 KUHP ayat 1 dan 2 tentang Ancaman pelanggaran perijinan 
2.4 Juklak Kapolri No.Pol.: Juklap/02/XII/1995 tentang perijinan dan pemberi tahuan 

kegiatan masyarakat 
2.5 Undang-Undang RI No.9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan 

pendapat di muka umum 
2.6 Surat Edaran bersama Direktur Jendral Pariwisata dan kepala Kepolisian Republik 

Indonesia Nomor : 04/EDR/XII/1998, SEB/12/XII/1998 tentang ijin penyelenggaraan 
keramaian dan pertunjukan di bidang usaha Hotel, Restoran, wisata Tirta, dan 
obyek Wisata 

2.7 Peraturan Dir Intelkam Polda Kaltim Nomor 4 tahun 2013 tentang pelayanan 
administrai kegiatan masyarakat dilingkungan Direktorat Intelkam Polda Kaltim. 

 
3. Pengertian 

 
3.1 Kepolisian Resor Kutai Timur yang selanjutnya disingkat Polres Kutim adalah 

pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah administrasi Kab. Kutai Timur            
yang dipimpin oleh Kapolres Kutai Timur 
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3.2 Satuan Intelijen Keamanan Kepolisian Resor Kab. Kutai Timur yang selanjutnya 
disingkat Sat Intelkam Polres Kutim adalah unsur pelaksana tugas pokok pada 
tingkat Kepolisian Resor Kutai Timur 

3.3 Pengemban fungsi Intelkam jajaran Polres Kutim adalah Unit Intelkam Polsek 
jajaran Polres Kutai Timur 

3.4 Pejabat Polri adalah Pejabat Kepolisian Republik Indonesia yang berwenang 
menerima surat pemberitahuan kegiatan masyarakat dan berwenang memberikan 
STTP ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan ) 

3.5 Pertemuan adalah berkumpulnya sejumlah orang secara sengaja, diselenggarakan 
secara terorganisasi dan dilaksanakan di tempat tertentu 

3.6 Pesta adalah pertemuan yang dilaksanakan untuk memperingati suatu peristiwa 
atau kejadian tertentu disertai perjamuan makan dan minum 

3.7 Keramaian adalah pertemuan yang diperuntukkan bagi khalayak ramai disertai 
dengan hiburan 

3.8 Pawai adalah pertemuan yang dilakukan dengan arak – arakan dengan maksud 
menarik perhatian dan menjadi tontonan khalayak ramai 

3.9 Pertemuan Politik adalah pertemuan yang tidak bersifat keilmuan atau yang tidak 
diselengarakan oleh lembaga ilmu yang membahas kehidupan kenegaraan dan 
pemerintahan dengan maksud mempengaruhi jalannya pemerintahan / kekuasaan 

3.10 Pertemuan sosial adalah pertemuan yang membahas masalah sosial 
kemasyarakatan atau melakukan kegiatan sosial untuk meningkatkan 
kesejahteraan dan kelangsungan  kerukunan bermasyarakat 

3.11 Pertemuan budaya adalah pertemuan yang membahas atau mempertunjukkan 
hasil cipta rasa dan karsa 

3.12 Pertemuan keilmuan / ilmiah adalah pertemuan yang membahas masalah ilmu 
pengetahuan dan teknologi atau aspek – aspek kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa dan bernegara atau suatu gejala yang berdasarkan prinsip – prinsip 
keilmuan atau bersifat keilmuan 

3.13 Pertemuan keagamaan adalah pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan 
keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha esa 

3.14 Pertemuan kedinasan adalah pertemuan yang bersifat kedinasan dan 
diselenggarakan oleh dinas / instansi 

3.15 Pertemuan pengurus adalah pertemuan yang dihadiri oleh pengurus organisasi – 
organisasi ( organisasi masyarakat, organisasi politik, perkumpulan ) 

3.16 Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga Negara untuk 
menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan 
bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku 

3.17 Dimuka umum adalah dihadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga di 
tempat yang dapat didatangi dan / atau dilihat setiap orang 

3.18 Unjuk rasa / demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih 
untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara 
demonstrative dimuka umum 

3.19 Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan 
pendapat dengan tema tertentu 

3.20 Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang 
dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu 

3.21 Penanggung jawab adalah orang yang memimpin dan / atau menyelenggarakan 
pelaksanaan penyampaian pendapat dimuka umum yang bertanggungjawab agar 
pelaksanaannya berlangsung aman, tertib dan damai 

3.22 Menyelenggarakan pengamanan adalah segala daya dan upaya untuk 
menciptakan kondisi aman, tertib dan damai termasuk mencegah timbulnya 
gangguan atau tekanan baik fisik maupunpsikis yang berasal dari manapun juga 
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3.23 Tempat adalah tempat peserta berkumpul dan berangkat ke lokasi 
3.24 Lokasi adalah tempat penyampaian pendapat dimuka umum 
3.25 Rute adalah jalan yang dilalui oleh peserta penyampaian pendapat dimuka umum 

dari tempat berkumpul dan berangkat ke lokasi yang dituju dan atau sebaliknya 
3.26 Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun terang – ternagan 

oleh seorang / kelompok yang bertentangan dengan norma hokum yang 
mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam 
keselamatan barang dan / atau jiwa, kerusakan fasilitas umum datau hak milik 
orang lain 

3.27 Surat Ijin adalah surat resmi yang diberikan Pejabat berwenang tentang 
diperbolehkannya seseorang / penyelenggara kegiatan melakukan suatu hal, upaya 
atau kegiatan bagi yang bersangkutan atas permohonan ijin tertulis dari pemohon 

3.28 STTP ( Surat Tanda Terima Pemberitahuan ) adalah surat yang diberikan oleh 
Pejabat berwenang terhadap suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemohon  
dan telah memenuhi ketentuan yang berlaku 

 
4. Alat 

 
4.1 Kursi 
4.2 Meja 
4.3 Komputer 
4.4 Printer 
4.5 Bolpoin 
4.6 Tipe x 
4.7 Penggaris 
4.8 Cap stempel 

 
5. Jenis kegiatan masyarakat yang memerlukan ijin, memerlukan pemberitahuan dan 

kegiatan yang tidak memerlukan ijin dari Kepolisian  
 

5.1 Jenis kegiatan masyarakat yang memerlukan ijin dari Kepolisian 
 

5.1.1 Kegiatan masyarakat dan pertemuan yang memerlukan ijin dari Kepolisian 
meliputi : 
5.1.1.1 Kegiatan pesta 
5.1.1.2 Kegiatan keramaian 
5.1.1.3 Kegiatan pawai 

 
5.1.2 Kegiatan pesta meliputi : 

5.1.2.1 Pekan raya 
5.1.2.2 Festival 
5.1.2.3 Bazar 
5.1.2.4 Dan Sejenisnya 

 
5.1.3 Kegiatan keramaian meliputi : 

5.1.3.1 Pasar malam 
5.1.3.2 Pekan raya 
5.1.3.3 Festival 
5.1.3.4 Bazar 
5.1.3.5 Pertunjukan ketangkasan 
5.1.3.6 Atraksi 
5.1.3.7 Lain sejenisnya. 
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5.1.4 Kegiatan pawai meliputi : 

5.1.4.1 Pawai alegoris 
5.1.4.2 Karnaval 
5.1.4.3 Pertunjukan ketangkasan 
5.1.4.4 Lain sejenisnya. 

 
5.2 Jenis kegiatan masyarakat yang wajib memberitahukan kepada Kepolisian  

 
5.2.1 Kegiatan masyarakat dan pertemuan yang wajib memberitahukan kepada 

Kepolisian meliputi : 
5.2.1.1 Kegiatan rapat, sidang, musyawarah, muktamar, 

kongres,sarasehan,temu kader dan lain sejenisnya 
5.2.1.2 Penyampaian pendapat dimuka umum 
5.2.1.3 Kampanye. 

 
5.2.2 Penyampaian pendapat dimuka umum meliputi kegiatan : 

5.2.2.1 Unjuk rasa / demonstrasi 
5.2.2.2 Pawai 
5.2.2.3 Rapat umum 
5.2.2.4 Mimbar bebas 
5.2.2.5 Penyampaian ekspresi secara lisan / body language 
5.2.2.6 Isyarat 
5.2.2.7 Mogok makan 
5.2.2.8 Mogok bicara 
5.2.2.9 Penyampaian pendapat dengan alat peraga gambar, pamflet, 

brosur, selebaran poster, petisi spanduk 
5.2.2.10 Kegiatan lain yang intinya menyampaikan pendapat dimuka umum. 

 
5.2.3 Kampanye meliputi kegiatan : 

5.2.3.1 Rapat umum / terbuka 
5.2.3.2 Pertemuan terbatas 
5.2.3.3 Tatap muka 
5.2.3.4 Penyebaran bahan kampenye kepada umum 
5.2.3.5 Pemasangan alat peraga di tempat umum 
5.2.3.6 Debat publik / debat terbuka 
5.2.3.7 Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan 

peraturan perundang – undangan. 
 

5.3 Jenis kegiatan masyarakat yang tidak memerlukan ijin atau pemberitahuan kepada 
Kepolisian  

 
5.3.1 Kegiatan masyarakat dan pertemuan yang tidak memerlukan ijin atau 

pemberitahuan dari Kepolisian meliputi : 
5.3.1.1 Kegiatan pesta 
5.3.1.2 Peringatan hari besar nasional 
5.3.1.3 Pertemuan politik 
5.3.1.4 Pertemuan sosial 
5.3.1.5 Pertemuan budaya 
5.3.1.6 Pertemuan keagamaan 
5.3.1.7 Pertemuan keilmuan 
5.3.1.8 Pertemuan kedinasan 
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5.3.2 Kegiatan pesta meliputi : 

5.3.2.1 Kegiatan ulang tahun 
5.3.2.2 Pertunangan 
5.3.2.3 Perkawinan 
5.3.2.4 Khitanan 
5.3.2.5 Syukuran 
5.3.2.6 Arisan 
5.3.2.7 Bentuk lain sejenisnya dengan kriteria diselenggarakan di rumah, 

gedung atau tempat lain yang tertutup untuk umum dan bersifat 
pribadi / keluarga. 

 
5.3.3 Peringatan hari besar nasional meliputi : 

5.3.3.1 Upacara 
5.3.3.2 Kenduri 
5.3.3.3 Pentas seni 
5.3.3.4 Panjat pinang 
5.3.3.5 Bentuk lain sejenisnya dengan kriteria diselenggarakan dalam 

rangka memperingati hari – hari besar nasional. 
 

5.3.4 Pertemuan politik meliputi : 
5.3.4.1 Kegiatan rapat 
5.3.4.2 Sarasehan 
5.3.4.3 Musyawarah 
5.3.4.4 Diskusi 
5.3.4.5 Bentuk lain sejenisnya dengan kriteria diselenggarakan oleh MPR, 

Presiden, DPR, DPA, BPK, MA, DPRD baik di dalam maupun di 
luar gedung oleh Parpol / Ormas yang diselenggarakan di dalam 
lingkungan kantor/ gedung / sekretariat sendiri oleh perorangan / 
kelompok non organisasi di dalam lingkungan tempat kediaman 
yang bersangkutan dan akan dihadiri kurang dari 10 orang. 

 
5.3.5 Pertemuan sosial meliputi : 

5.3.5.1 Kegiatan gotong royong 
5.3.5.2 Kerja bakti 
5.3.5.3 Pesta adat 
5.3.5.4 Arisan  
5.3.5.5 Olahraga 
5.3.5.6 Musyawarah lingkungan 
5.3.5.7 Sarasehan 
5.3.5.8 Bentuk lain sejenisnya yang diselenggarakan baik di dalam 

maupun di luar gedung yang dilakukan membahas masalah sosial 
kemasyarakatan atau melakukan kegiatan sosial yang bertujuan 
meningkatkan kesejahteraan sosial dan kelangsungan kerukunan 
kehidupan bermasyarakat. 

 
5.3.6 Pertemuan budaya meliputi : 

5.3.6.1 Pagelaran musik 
5.3.6.2 Tarian drama 
5.3.6.3 Pembacaan puisi 
5.3.6.4 Opera 
5.3.6.5 Pantomim 
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5.3.6.6 Kesenian daerah 
5.3.6.7 Bentuk lain sejenisnya yang diselenggarakan baik dalam gedung, 

lingkungan gedung yang bersangkutan maupun tempat – tempat 
yang tertutup untuk umum yang bertujuan membahas atau 
mempertunjukkan hasil cipta rasa dan karsa. 

 
5.3.7 Pertemuan keagamaan meliputi : 

5.3.7.1 Pengajian 
5.3.7.2 Kebaktian 
5.3.7.3 Sembahyang bersama 
5.3.7.4 Majelis taklim / tabliq 
5.3.7.5 Bentuk lain sejenisnya yang diselenggarakan dilingkungan rumah 

ibadah yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

 
5.3.8 Pertemuan keilmuan meliputi : 

5.3.8.1 Kegiatan belajar mengajar 
5.3.8.2 Ceramah 
5.3.8.3 Seminar 
5.3.8.4 Simposium 
5.3.8.5 Loka karya 
5.3.8.6 Diskusi panel 
5.3.8.7 Konggres keilmuan 
5.3.8.8 Bentuk lain sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga 

pendidikan maupun lembaga non pendidikan baik di dalam 
maupun di luar lingkungan sekolah, kampus, pendidikan dan 
latihan, gedung lembaga yang bersangkutan yang membahas 
masalah ilmu pengetahuan dan teknologi atau aspek kehidupan 
bermasyarakat, bangsa dan negara yang bersifat ilmiah. 

 
5.3.9 Pertemuan kedinasan meliputi : 

5.3.9.1 Kegiatan rapat sidang 
5.3.9.2 Loka karya 
5.3.9.3 Kunjungan kerja 
5.3.9.4 Bentuk lain sejenisnya yang diselenggarakan oleh instansi 

pemerintah maupun lembaga negara yang bersifat kedinasan. 
 

5.4 Ketentuan khusus  
 

5.4.1 Pertemuan sosial, pertemuan budaya dan pertemuan keagamaan yang 
diselenggarakan di tempat terbuka yang dapat mengganggu ketertiban 
umum atau lalu lintas umum, penyelenggara harus memberitahukan 
kegiatan tersebut kepada Polri 
 

5.4.2 Pertemuan keilmuan, pejabat atau pimpinan lembaga pendidikan / non 
lembaga harus bertanggungjawab terhadap ketertiban penyelenggaraan 
pertemuan keilmuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang - 
undangan yang berlaku. 

 
 
 
 



7 

 

6. Penggolongan Tingkat Pelaksana Dan Kewenangan Penandatanganan Surat Ijin 
Atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) 

 
6.1 Penggolongan tingkat Satuan Wilayah penerbitan Ijin dan Surat Tanda Terima 

Pemberitahuan 
 

6.1.1 Direktorat Intelkam adalah pelaksana pada tingkat Polda dalam proses 
penerbitan Surat ijin  dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) untuk 
kegiatan / pertemuan yang dilaksanakan di tingkat Provinsi ( peserta sebagian 
/ seluruhnya berasal dari beberapa wilayah Polres atau Kecamatan dalam 
satu wilayah Polda ) 

6.1.2 Satuan Intelkam adalah pelaksana pada tingkat Polres / Ta dalam proses 
penerbitan Surat ijin  dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) untuk 
kegiatan / pertemuan yang dilaksanakan di tingkat Kabupaten ( peserta 
sebagian / seluruhnya berasal dari beberapa wilayah Polsek atau Kecamatan 
dalam satu wilayah Polres ) 

6.1.3 Unit Intelkam adalah pelaksana pada tingkat Polsek / Ta dalam proses 
penerbitan Surat ijin  dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) untuk 
kegiatan / pertemuan yang dilaksanakan di tingkat Kecamatan ( peserta 
sebagian / seluruhnya berasal dari beberapa wilayah Kelurahan / Desa dalam 
satu wilayah Polsek ). 

 
6.2 Kewenangan penandatanganan Surat Ijin dan Surat Tanda Terima Pemberitahuan  

 
6.2.1 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Ijin dan Surat Tanda Terima 

Pemberitahuan ( STTP ) yang diterbitkan oleh Dit Intelkam Polda Kaltim 
adalah Direktur Intelkam atas nama Kapolda 

6.2.2 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Ijin dan Surat Tanda Terima 
Pemberitahuan ( STTP ) yang diterbitkan oleh Polres Kutim adalah Kapolres 
atau Waka Polres atas nama Kapolres 

6.2.3 Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Ijin atau Surat Tanda Terima 
Pemberitahuan ( STTP ) yang diterbitkan oleh Polsek adalah Kapolsek. 
 

7. Prosedur Dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Atau Surat Tanda Terima 
Pemberitahuan ( STTP ) 

 
7.1 Permohonan ijin atau STTP dan persyaratannya 

 
7.1.1 Permohonan ijin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan ( STTP ) dapat 

diajukan oleh setiap anggota masyarakat, organisasi dan kelompok 
masyarakat. 

 
7.1.2 Permohonan ijin atau Surat Tanda Terima Pemberitahuan dilampiri dengan : 

7.1.2.1 Surat permohonan / pemberitahuan 
7.1.2.2 Jadwal acara 
7.1.2.3 Daftar susunan penyelenggara 
7.1.2.4 Susunan pengurus organisasi 
7.1.2.5 Nama undangan 
7.1.2.6 Nama pembicara dan judul makalah ( peserta / undangan WNA 

disertai dengan nomor, tanggal paspor dan visa kebangsaannya ) 
7.1.2.7 AD/ ART Organisasi / Badan Hukum 
7.1.2.8 Akte pendirian organisasi / Badan Hukum 
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7.1.2.9 Proposal 
7.1.2.10 Curiculum vitae ( riwayat hidup ) bagi pembicara WNA 
7.1.2.11 Surat ijin dari pemilik tempat kegiatan 
7.1.2.12 Rute 
7.1.2.13 Rekomendasi dari Polres Kutim, Instansi,badan / lembaga yang 

berkepentingan dan kompeten memberikan / rekomendasi                      
( pemadam kebakaran, ambulance, induk dari event tertentu, 
Kesbang Linmas, Dinas terkait lainnya ) apabila kegiatan 
dilaksanakan di tingkat Provinsi Kaltim. 

 
7.1.3 Permohonan ijin atau STTP dialamatkan kepada : 

7.1.3.1 Kapolda Kaltim u.p Direktur Intelkam Polda Kaltim untuk kegiatan / 
pertemuan yang dilaksanakan  ditingkat Provinsi atau wilayah 
hukum Polda 

7.1.3.2 Kapolres Kutim u.p Kasat Intelkam untuk kegiatan / pertemuan 
yang dilaksanakan ditingkat Kab. Kutim atau wilayah hukum Polres 
Kutim 

7.1.3.3 Kapolsek untuk kegiatan / pertemuan yang dilaksanakan ditingkat  
Kecamatan / wilayah hukum Polsek.  

 
7.2 Prosedur dan tata cara penerbitan Surat Ijin atau STTP 

 
7.2.1 Dalam penerbitan Surat Ijin atau STTP wajib melakukan : 

7.2.1.1 Menyiapkan sarana dan prasarana pendukung meliputi: 
7.2.1.1.1 Gedung / ruangan, baik untuk personel yang mengawaki 

maupun ruang tunggu bagi masyarakat pemohon Surat 
Ijin dan STTP 

7.2.1.1.2 Lemari penyimpanan berkas / arsip 
7.2.1.1.3 ATK berupa : Komputer / Laptop / Printer / Fax / 

penghancur kertas dan buku register 
7.2.1.2 Menerima surat permohonan ijin atau STTP yang diajukan oleh 

masyarakat 
7.2.1.3 Meneliti berkas permohonan ijin atau STTP 
7.2.1.4 Apabila terdapat kekurangan pada persyarakat, segera 

memberitahu kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan 
persyaratannya 

7.2.1.5 Memproses dan menerbitkan ijin atau STTP dan memberikan 
kepada pemohon paling lambat 3 ( tiga ) hari sebelum pelaksanaan 
kegiatan 

7.2.1.6 Koordinasi dengan instansi terkait. 
 

7.2.2 Penelitian meliputi : 
7.2.2.1 Penelitian terhadap materi surat permohonan menyangkut maksud 

dan tujuan, sifat, tempat / lokasi, waktu dan lamanya, rute, 
penanggung jawab ( dibuktikan dengan KTP / identitas lainnya ) 
dan alamat organisasi / kelompok / perorangan, pembicara, 
perkiraan jumlah undangan/ peserta yang hadir, penggunaan 
kendaraan angkutan, alat peraga ( sesuai dengan tujuan ) 
ditandatangani oleh yang berhak sesuai dengan aturan yang 
berlaku. 

7.2.2.2 Penelitian terhadap tempat / lokasi / rute dan waktu kegiatan sesuai 
dengan jenis permohonan : 
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7.2.2.2.1 Surat ijin 
7.2.2.2.1.1 Waktu  : Pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan surat permohonan dan 
pertimbangan keamanan. 

7.2.2.2.1.2 Tempat : Kegiatan dikoordinasikan 
dengan pemilik tempat. 

7.2.2.2.2 STTP kegiatan masyarakat / politik  
7.2.2.2.2.1. Waktu  : Pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan surat permohonan dan 
pertimbangan keamanan. 

7.2.2.2.2.2 Tempat : Kegiatan dikoordinasikan 
dengan pemilik tempat. 

7.2.2.2.3 STTP unjuk rasa 
7.2.2.2.3.1 Waktu  : Semua hari kecuali hari 

besar nasional yang ditentukan pemerintah 
( di tempat terbuka antara pukul 06.00 s/d 
18.00 wita , di tempat tertutup antara pukul 
06.00 s/d 22.00 wita ). 

7.2.2.2.3.2 Tempat : Semua tempat kecuali yang 
dilarang seperti tempat ibadah, rumah 
sakit, pelabuhan udara dan laut, stasiun 
kereta api, terminal angkutan darat, obyek 
vital nasional radius kurang dari 500 m dari 
pagar luar, instalasi militer dalam radius 
kurang dari 150 m dari pagar luar, 
lingkungan istana kepresidenan radius 100 
m dari pagara luar, melalui rute yang 
melintasi wilayah istana kepresidenan dan 
tempat ibadah pada saat ibadah sedang 
berlangsung. 

7.2.2.2.4 STTP Kampanye 
7.2.2.2.4.1 Waktu  : Rapat umum jam 09.00 s/d 

16.00 wita, waktu kampanye bentuk 
lainnya disesuaikan dengan kesepakatan 
peserta dengan KPU, Panwas dan Pemda 
setempat. 

7.2.2.2.4.2 Tempat : Di daerah / dapil sesui 
dengan ketentuan KPU. 

 
7.2.3 Dalam rangka pengamanan penyelenggaraan kegiatan masyarakat kesatuan 

penerbit Surat Ijin atau STTP melaksanakan : 
 
7.2.3.1 Koordinasi 

7.2.3.1.1 Penyelenggara kegiatan 
7.2.3.1.2 Satuan atasan dan bawahan Polri ( Mabes Polri, 

Pejabat Polda dan Polres setempat ) 
7.2.3.1.3 Kesbang Linmas / Pemda setempat 
7.2.3.1.4 Lokasi / pemilik tempat kegiatan / obyek sasaran 
7.2.3.1.5 Badan / instansi yang membidangi kegiatan sesuai 

dengan jenis kegiatan masyarakat 
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7.2.3.1.6 Pengecekan lokasi kegiatan ( disesuaikan dengan 
kapasitas / daya tampung dengan jumlah peserta / 
undangan / massa). 

7.2.3.2 Surat Ijin / STTP diberikan secara langsung kepada penyelenggara 
/ penanggung jawab kegiatan dan ditentukan kepada instansi 
terkait dimaksud melalui buku ekspedisi. 
 

7.2.3.3 Pencatatan terhadap Surat Ijin atau STTP yang telah diterbitkan 
antara lain : 
7.2.3.3.1 Dicatat dalam buku agenda Surat Ijin atau STTP 
7.2.3.3.2 Menggunakan lembar disposisi dengan alat bantu hasil 

koordinasi 
7.2.3.3.3 Dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan jumlah 

tembusan, lembar asli diserahkan kepada pemohon. 
 

8. Larangan dan Kewajiban 
 
8.1 Petugas yang mengawaki pelayanan penerbitan Surat ijin dan Surat Tanda Terima 

Pemberitahuan ( STTP ) dilarang : 
8.1.1 Menerima permohonan yang persyaratannya kurang lengkap 
8.1.2 Melakukan pungutan / menarik biaya 
8.1.3 Membuat proses penerbitan Surat Ijin / STTP menjadi terhambat dengan 

alasan - alasan  
 

8.2 Petugas yang mengawaki pelayanan penerbitan surat Ijin dan Surat Tanda Terima 
Pemberitahuan ( STTP ) wajib : 
8.2.1 menerima setiap pemohon dengan baik, senyum, sapa dan salam 
8.2.2 memeriksa / meneliti persyaratan pemohon 
8.2.3 memproses / menerbitkan permohonan bagi yang telah melengkapi 

persyaratan 
8.2.4 melakukan registrasi terhadap Surat Ijin / STTP yang telah diterbitkan 
8.2.5 menyerahkan kepada pemohon Surat Ijin / STTP yang sudah 

ditandatangan, diberi nomor dan distempel  
 

9. Pengendalian dan pengamanan 
 
9.1 Apabila dalam pelaksanaan kegiatan terjadi penyimpangan Surat Ijin / STTP , 

maka Pejabat Kepolisian dapat mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan tahapan tindakan : 
9.1.1 Peringatan tertulis 
9.1.2 Menghentikan kegiatan di tempat tejadinya pelanggaran yang dapat 

menimbulkan gangguan keamanan 
9.1.3 Meminta pertanggungjawaban kepada penyelenggara / penanggungjawab 

kegiatan 
9.1.4 Apabila gangguan keamanan yang berpotwnsi meluas maka dapat 

dihentikan dan Polri mengambil langkah – langkah standard prosedur 
 

9.2 Untuk dapat mengetahui akan adanya penyelanggaraan pertemuan / kegiatan di 
masyarakat maka Polri wajib meningkatkan kegiatan deteksi dan monitoring 
sehingga dapat dilakukan upaya preventif terhadap terjadinya gangguan 
kamtibmas 
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9.3 Pejabat yang berwenang menerima ijin atau pemberitahuan tidak boleh 

membubarkan pertemuan kecuali apabila terdapat bukti awal yang cukup 
menunjukkan adanya sikap / tindakan yang melanggar ketertiban umum atau 
melanggar peraturan  perundang - undangan 

 
10. Mekanisme pelayanan IjinKegiatan Masyarakat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERSYARATAN : 
1. SuratPermohonan 
2. Proposal Kegiatan 
3. SusunanPanitia / 

PengurusKegiatan / SK 
4. SusunanAcara / 

Kegiatan 
5. IjinPemakaianTempat 
6. SuratPernyataandariPol

res 
7. Rute, Peta / 

DenahJalur, 
DenahPanggung 

8. FC. KTP Panitia 
9. KoordinasidenganInsta

nsiTerkait 
 

LOKET 
PENYERAHAN 

BERKAS 

1. Berkas lengkap 
diproses lebih 
lanjut. 

2. Berkas yg tidak 
lengkap 
dikembalikan utk 
dilengkapi 
kembali oleh 
pemohon. 

 

PROSES 
PENELITIAN 

1. Cek ijin dari  RT, 
Desa/Lurah, 
Camat, 
instansi/dinas 
terkait. 

2. Cek ijin 
tempat/lokasi 
kegiatan. 

3. Cek lokasi 
kegiatan. 

4. Berkas dan cek 
aman tdk ada 
masalah 
diproses lebih 
lanjut. 

DATANG SENDIRI DGN 
MEMBAWA BERKAS 

PERSYARATAN 

PROSES 
PENERBITAN 

1. Proses 
pengetikan. 

2. Untuk kegiatan 
yg mjd 
kewenangan 
Polda 
dibuatkan 
Rekomendasi. 

3. Pengajuan 
tanda tangan 
Kasat / 
Kapolres. 

4. Registrasi / 
Catat dlm buku 
Register. 

LOKET 
PENGAMBILAN 

BERKAS 

PENYERAHAN  
SURAT IJIN 

KERAMAIAN / 
STTP /  

REKOMENDASI  
KEPADA  

PEMOHON 
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 TERBIT 

 LENGKAPI 

 

LENGKA

P 

  

PENELITIAN 

 MASUK  PROSES 

EKSTERNA

L 

INSTANSI 

TERKAIT 

PERORANGA

N 

ORGANISASI 

NON ORG 

PARPOL 

 PEMOHO

N 

TDK 

LENGKAP 

 TDK 

TERBIT 

IJIN/STTP 

 TERBIT 

IJIN/STTP 

 
 
 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEKANISME PELAYANAN 

PERIZINAN DAN PEMBERITAHUAN 

KOORD 

& 

REKOM 

INTERNAL 

: 

POLRI 

POLSEK 

POLRES 

POLDA 

MABES 

SIT TDK 

KONDUSIF 

TIDAK DIPUNGUT BIAYA 


