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KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 
DAERAH SULAWESI TENGAH 

RESOR BANGGAI 
 

 
 
 
 
 

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 

TENTANG 

PELAYANAN SURAT IZIN KEGIATAN MASYARAKAT 

 
 
I. Pendahuluan 

 
1. Umum 

 
Keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 dimana badan publik berkewajiban 
menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, 
transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi. 

 
Bahwa seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara 

dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan 
pelayanan publik diharuskan melakukan pelayanan prima untuk 
membangun kepercayaan masyarakat. 

 
Bidang Pelayanan Masyarakat selaku salah satu penjuru dalam 

memberikan pelayanan perizinan bagi setiap kegiatan masyarakat 
memerlukan keseragaman dalam pemberian pelayanan serta untuk 
menjamin kesamaan pemahaman dan sekaligus untuk memberikan 
kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun instansi / pejabat 
pemerintah yang terkait serta khususnya Polri 

 
Guna memudahkan dan menyamakan kegiatan pelayanan maka 

dipandang perlu membuat suatu Standard Operating Procedure (SOP) 
tentang Pelayanan Surat Izin Kegiatan Masyarakat sehingga diharapkan 
pelayanan yang diberikan dapat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang 
berlaku juga kaidah-kaidah pelayanan publik seperti transparan dan 
akuntabel. 

 
2. Dasar  

 
a. Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia. 
 

b. Undang..... 
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c. Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
d. Undang –Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik.  
e. Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol. : JUKLAP/ 02 /XII/1995 tanggal 

29 Desember 1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan 
Masyarakat. 

f. Grand Strategi Polri 2005-2025. 
g. Renstra Polri tahun 2010-2014. 
h. Reformasi Birokrasi Polri. 

 
3. Maksud dan Tujuan 

 
a. Maksud 
 

Maksud pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini 
sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi petugas pelayanan 
masyarakat Satker Mabes Polri maupun kewilayahan dalam 
pelayanan penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat. 

 
b. Tujuan 
 

Pembuatan Standard Operating Procedure (SOP) ini bertujuan untuk 
memudahkan bagi setiap petugas pelayanan masyarakat Satker 
Mabes Polri dan kewilayahan dalam pelayanan penerbitan Surat Izin 
Kegiatan Masyarakat. 

 
4. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup Standard Operating Procedure (SOP) ini dibatasi pada 
penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang penerbitan  
Surat Izin Kegiatan Masyarakat. 
 

5. Pengertian-pengertian 
 

a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat 
Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara 
keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta 
memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. 
 

b. Pertemuan adalah berkumpulnya sejumlah orang secara sengaja, 
diselenggarakan secara terorganisasi dan dilaksanakan ditempat 
tertentu. 

 
c. Pesta adalah pertemuan yang dimaksudkan untuk merayakan atau 

memperingati suatu peristiwa atau kejadian tertentu, disertai dengan 
perjamuan. 

d.  Keramaian..... 
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d. Keramaian adalah pertemuan yang diperuntukan bagi khalayak 

ramai disertai dengan hiburan. 
 

e. Pawai adalah pertemuan yang dilakukan dengan arak – arakan 
dengan maksud untuk menarik perhatian atau menjadi tontonan 
khalayak ramai. 

 
f. Pertemuan politik adalah pertemuan yang tidak bersifat keilmuan 

atau yang tidak diselenggarakan oleh lembaga keilmuan yang 
membahas hal – hal yang berkaitan dengan kehidupan kenegaraan 
dan pemerintahan negara dengan maksud mempengaruhi jalannya 
kekuasaan Negara atau pemerintahan. 

 
g. Pertemuan sosial adalah pertemuan yang dilakukan untuk 

membahas masalah – masalah social kemasyarakatan atau 
melakukan kegiatan social yang bertujuan meningkatkan 
kesejahteraan social dan kelangsungan kerukunan kehidupan 
bermasyarakat. 

 
h. Pertemuan budaya adalah pertemuan yang bertujuan untuk 

membahas atau mempertunjukkan hasil cipta, rasa dan karsa. 
 

i. Pertemuan keilmuan atau pertemuan ilmiah adalah pertemuan yang 
bertujuan untuk membahas masalah ilmu pengetahuan dan 
teknologi atau aspek – aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara, atau suatu gejala berdasarkan prinsip – prinsip 
keilmuan atua yang bersifat keilmuan. 

 
j. Pertemuan keagamaan adalah pertemuan yang bertujuan untuk 

meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Mha 
Esa. 

 
k. Pertemuan kedinasan adalah pertemuan yang bersifat kedinasan 

yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau lembaga 
Negara. 

 
l. Pertemuan pengurus adalah pertemuan yang dihadiri oleh para 

pengurus suatu Partai Politik, Golongan Karya, Organisasi 
Kemasyarakatan atau perkumpulan lainnya. 

 
II. Tata Cara Pelayanan Surat Izin Kegiatan Masyarakat 

1. Penggolongan 

 
Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dapat digolongkan 
menjadi : 

 
a. Pertemuan yang memerlukan Izin, yang berbentuk antara lain : 

 
1) Pesta...... 
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2) Pesta berupa pekan raya, festival, bazar dan lain sejenisnya. 
 
3) Keramaian berupa pasar malam, pameran, pekan raya, 

festival, bazar, pertunjukan ketangkasan / atraksi dan lain 
sejenisnya. 

 
4) Pawai berupa pawai alegoris, karnaval, pertunjukan 

ketangkasan atau atraksi dan lain sejenisnya 
 

b. Pertemuan yang memerlukan Pemberitahuan, antara lain : 
 

1) Rapat. 
2) Sidang. 
3) Musyarawah. 
4) Muktamar. 
5) Kongres. 
6) Sarasehan. 
7) Temu kader. 
8) dan lain sejenisnya. 

 
c. Pertemuan yang tidak memerlukan Izin atau Pemberitahuan. 

 
1) Pesta berupa pesta ulang tahun, pertunangan, perkawinan, 

khitanan, syukuran, arisan dan bentuk lain sejenisnya. 
 
2) Peringatan hari besar nasional berupa upacara, kenduri, 

pentas seni, panjat pinang dan bentuk lain sejenisnya. 
 
3) Pertemuan politik berupa rapat, sarasehan, musyawarah, 

diskusi dan bentuk lain sejenisnya. 
 
4) Pertemuan pengurus berupa rapat, sarasehan, musyawarah, 

diskusi dan bentuk lain sejenisnya. 
 
5) Pertemuan social berupa gotong royong, kerja bakti, pesta 

adat, arisan, olahraga, musyawarah lingkungan, sarasehan 
dan bentuk lain sejenisnya. 

 
6) Pertemuan budaya berupa pagelaran musik, tarian, drama, 

pembacaan puisi, opera, pantonim, kesenian daerah dan 
bentuk lain sejenisnya. 

 
7) Pertemuan keagamaan berupa pengajian, kebaktian, 

sembahyang bersama, majelis taklim, tabliq dan bentuk lain 
sejenisnya. 

 
8) Pertemuan keilmuan berupa kegiatan belajar mengajar, 

ceramah, seminar, simposium, lokarya, diskusi panel, kongres 
keilmuan dan bentuk lain sejenisnya. 

9)  Pertemuan..... 
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9) Pertemuan kedinasan berupa rapat, sidang, loka karya, 

kunjungan kerja dan bentuk lain sejenisnya. 
 

2. Penerbitan Surat Izin Kegiatan Masyarakat : 

 
a. Ditingkat Mabes Polri. 

 
1) Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolri Up. Kabaintelkam Polri. 
 
2) Menerima permohonan izin yang dikirim melalui kesatuan 

setingkat lebih rendah. 
 
3) Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada Kapolri 

dan permohonan izin yang dikirim melalui kesatuan setingkat 
lebih rendah, apabila telah memenuhi persyaratan maka 
kepada pemohon diberikan Tanda Bukti Pengajuan Surat 
Permohonan Izin. 

 
4) Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud 

belum memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon 
diberikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan 
persyaratan permohonan izin dan berkas permohonan 
dikembalikan kepada pemohon tanpa memberikan Tanda Bukti 
Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
5) Terhadap berkas permohonan yang diterima melalui 

kewilayahan tetap dilakukan penelitian dan bila ternyata 
terdapat kekurangan pada persyaratan, maka kekurangan 
persyaratan tersebut diberitahukan kepada kesatuan 
kewilayahan yang menerima langsung permohonan izin 
tersebut untuk menghubungi kembali pemohon agar segera 
melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud 

 
6) Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 
 
7) Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 ( tiga ) 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan. 
 

8) Surat Izin ditanda tangani oleh Kabid Yanmas atas nama 
Kabaintelkam. 

 
 
 

1)   Menerima..... 
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b. Ditingkat Polda. 

 
1) Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolda up. Dir Intelkam. 
 
2) Menerima permohonan izin yang dikirim melalui kesatuan 

setingkat lebih rendah. 
 
3) Dapat menerima permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolri Up. Dir Intelkam. 
 
4) Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada 

Kapolda dan permohonan izin yang dikirim melalui kesatuan 
setingkat lebih rendah, apabila telah memenuhi persyaratan 
maka kepada pemohon diberikan tanda Bukti Pengajuan Surat 
Permohonan Izin. 

 
5) Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud 

belum memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon 
diberikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan 
persyaratan permohonan dikembalikan kepada pemohon tanpa 
memberikan Tanda Bukti Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
6) Mengirimkan berkas surat permohonan izin yang dialamatkan 

kepada Kapolri Up. Dir Intelkam, dilampiri dengan Tanda Bukti 
Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
7) Terhadap berkas permohonan yang diterima melalui 

kewilayahan tetap dilakukan penelitian dan bila ternyata 
terdapat kekurangan pada persyaratan, maka kekurangan 
persyaratan tersebut diberitahukan kepada kesatuan 
kewilayahan yang menerima langsung permohonan izin 
tersebut untuk menghubungi kembali pemohon agar segera 
melengkapi kekurangan persyaratan yang dimaksud. 

 
8) Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 
 
9) Surat izin diberikan kepada pemohon paling lambat  3 (tiga) 

hari sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusannya dikirim 
kepada Instansi terkait. 

 
10) Surat Izin ditanda tangani oleh Direktur Intelkam atas nama 

Kapolda. 
 
 
 

1)  Menerima..... 
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c. Ditingkat Polres / ta / tabes. 

 
1) Menerima surat permohonan izin yang dialamatkan kepada 

Kapolres / ta / tabes Up. Kasat Intelkam setempat. 
 
2) Menerima permohonan izin yang dialamatkan kepada kesatuan 

setingkat lebih atas, untuk segera diteruskan kepada tersebut 
alamat beserta rekomendasi Polres / ta / tabes setempat. 

 
3) Meneliti berkas permohonan yang dialamatkan kepada 

Kapolres / ta / tabes dan permohonan izin yang dialamatkan 
kepada satuan setingkat lebih atas, apabila telah memenuhi 
persyaratan maka kepada pemohon diberikan Tanda Bukti 
Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
4) Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud 

belum memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon 
diberikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan 
persyaratan permohonan izin dan berkas permohonan 
dikembalikan kepada pemohon tanpa memberikan Tanda Bukti 
Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
5) Berkas Surat Permohonan Izin yang dialamatkan kepada 

kesatuan setingkat lebih atas, beserta Tanda Bukti Pengajuan 
Surat Permohonan izin segera dikirimkan ke tersebut alamat 
oleh Polres/ta/tabes setempat. 

 
6) Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 
 
7) Surat Izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari 

sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusannya dikirim kepada 
Instansi terkait. 

 
1) Surat Izin ditanda tangani oleh Kapolres atau Wakapolres  atas 

nama Kapolres. 
 

d. Ditingkat Polsek. 
 

1) Hanya menerima surat permohonan izin yang dialamatkan 
kepada Kapolsek setempat. 

 
2) Meneliti berkas permohonan dan apabila telah memenuhi 

persyaratan maka kepada pemohon diberikan Tanda Bukti 
Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
 

3)  Bila..... 
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3) Bila dari hasil penelitian ternyata berkas permohonan dimaksud 

belum memenuhi persyaratan, maka kepada pemohon 
diberikan penjelasan untuk melengkapi kekurangan 
persyaratan permohonan izin dan berkas permohonan 
dikembalikan kepada pemohon tanpa memberikan Tanda Bukti 
Pengajuan Surat Permohonan Izin. 

 
4) Dalam memproses perizinan berkoordinasi dengan instansi 

terkait. 
 
5) Surat Izin diberikan kepada pemohon paling lambat 3 (tiga) hari 

sebelum pelaksanaan kegiatan, tembusannya dikirim kepada 
Instansi terkait. 

 
6) Surat Izin ditanda tangani oleh Kapolsek atau Wakapolsek atas 

nama Kapolsek. 
 

e. Persyaratan permohonan Surat Ijin Kegiatan Masyarakat : 
 

1) diajukan secara tertulis oleh perorangan, organisasi politik, 
organisasi bukan politik, lembaga keilmuan dan lembaga 
badan hukum. 

 
2) memuat secara jelas mengenai tujuan, sifat, tempat, waktu 

pertemuan, penanggung jawab, pembicara dan judul 
makalahnya serta perkiraan jumlah peserta / undangan yang 
hadir dalam pertemuan. 

 
3) Ditandatangani oleh pucuk pimpinan organisasi / Badan 

Hukum yang berhak sesuai AD / ART organisasi yang 
bersangkutan. 

 
4) Bila permohonan dari suatu organisasi ditandatangani oleh 

Ketua suatu kepanitiaan, maka harus dilampiri dengan surat 
keputusan pembentukan panitia yang ditandatangani oleh 
pucuk pimpinan organisasi dimaksud. 

 
5) Surat permohonan izin dilampiri dengan : 

 
a) Jadwal Acara. 
b) Daftar susunan panitia penyelenggara. 
c) Daftar susunan pengurus organisasi. 
d) Nama – nama peserta / undangan. 
e) Nama-nama pembicara dan judul makalahnya (bagi 

peserta / undangan Warga Negara Asing disertai nomor, 
tanggal, paspor dan visa serta kebangsaanya). 

 
(f)   Ad / ART..... 
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f) AD / ART organisasi / Badan Hukum. 
g) Akte pendirian organisasi / Badan Hukum. 
h) Proposal. 
i) Curiculum Vitae (riwayat hidup) bagi pembicara Warga 

Negara Asing. 
j) Surat izin dari pemilik tempat kegiatan. 
k) Rute yang dilalui bila kegiatannya berbentuk pawai dan 

karnaval. 
  

III. KETENTUAN TAMBAHAN 
 

1. Setiap penyelenggara kegiatan mengajukan permohonan izin kepada 
Pejabat Kepolisian yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kegiatan dilaksanakan paling lambat : 
 
a. 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang bersifat 

lokal. 
b. 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang 

bersifat nasional. 
c. 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelaksanaan untuk kegiatan yang 

bersifat internasional. 
 

2. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum pertemuan 
diselenggarakan  pejabat Polri yang berwenang menerima pemberitahuan 
tidak memberikan jawaban atas pemberitahuan yang telah diajukan 
secara syah, maka dianggap Polri telah mengetahui akan adanya 
penyelenggaraan pertemuan. 

 
 

IV.  PENUTUP 
 

Demikian Standard Operating Procedure (SOP) tentang pelayanan penerbitan 
Surat Izin Kegiatan Masyarakat dibuat untuk digunakan sebagai pedoman bagi 
pelaksanaan tugas. 

 

Luwuk,  10  Januari  2022 

KEPALA SATUAN  INTELKAM POLRES BANGGAI 
 
 
 
 

AGUNG KASTRIA KESUMA, S.E.,M.I.Kom 
 AJUN KOMISARIS POLISI SATU NRP 89080728 

 
 

 


