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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
TENTANG 

PELAYANAN BAHAN PELEDAK KOMERSIAL  
 

 
I. PENDAHULUAN  

 
1. Umum 

 
a. Bahwa dengan adanya perubahan pokok-pokok organisasi dan prosedur 

Badan-badan Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Tingkat Mabes 
Polri dan tingkat kewilayahan fungsi pelayanan administrasi dibidang 
Intelkam tidak lepas dari sorotan publik berupa pelayanan administrasi 
penggunaan Bahan Peledak Komersial yang berada pada Perusahaan – 
perusahaan dan BUMN  sebagai pemohon; 

 
b. Seiring dengan banyaknya kegiatan eksplorasi tambang, pembuatan 

bendungan serta penyalahgunaan handak oleh kelompok – kelompok 
teroris dengan menggunakan handak, Dit Intelkam Polda NTB dalam  
pelayanan dibidang Intelkam sekaligus  berperan aktif untuk melakukan 
Pengawasan, pengendalian dan pengamanan Bahan Peledak Komersial 
dituntut dapat bekerja maksimal dengan menggunakan sumber daya yang 
ada, sehingga semua staf fungsi pelayanan dibidang Sendak Dit Intelkam 
memahami tugas dan kewajibannya. 

 
2. Dasar  
 

a. Undang – undang Kepolisian RI no 2 Tahun 2002 tanggal 8 Januari 2002 
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

b. Undang-undang bunga api tahun 1932 LN 1933 diubah dengan LN 1940 
No. 4 tentang bunga api yang dilarang; 

c. . Peraturan Kapolri No. Pol : Perkap / 02 / IV / 2008 tanggal 29 April 2008 
 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pengamanan Bahan Peledak 
 Komersial; 

d. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1256/VII/2010 tanggal 12 September 
2010 tentang Peredaran, Penggunaan dan Pendistribusian Bunga Api di 
Indonesia; 

e. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyakdan gas bumi         
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1994). 

 
 

3. Maksud dan tujuan .............. 
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2. Maksud dan tujuan 
  

A.Maksud  
 
Maksud pembuatan Standar Operaional Prosedur (SOP) ini sebagai 
pedoman pelaksanaan tugas bagi petugas pelayanan baik di Polda 
maupun di kewilayahan guna mendapatkan persepsi, kesatuan tindak dan 
keseragaman pelaksanaan tugas. 
 

B.Tujuan  
 

Pembuatan Standar Operaional Prosedur ( SOP ) ini bertujuan untuk 
memudahkan bagi setiap petugas pelayanan Satker Dit Intelkam  Polda 
NTB dan kewilayahan dalam menyelesaikan proses penerbitan ijin dan 
atau rekomendasi ijin Gudang Handak, rekomendasi Pemilikan, 
Penguasaan dan Penyimpanan (P3) Handak, rekomendasi ijin pembelian 
dan penggunaan (P2) Handak, rekomendasi penggunaan sisa (P1),ijin 
pencampuran handak, ijin angkut di areal penggun akhir, rekomendasi ijin 
menggunakan kembang api diatas 2 Inchi dan penerbitan surat keterangan 
penjualan kembang api dibawah inchi serta ijin menggunakan kembang api 
mainan dibawah 2 Inchi  
 

3. Ruang Lingkup  
 

Adapun ruang lingkup dari Standar Operaional Prosedur (SOP) ini dibatasi 
pada pelaksanaan Tugas pelayanan dalam penyelesaian penerbitan ijin dan 
atau rekomendasi proses penerbitan ijin dan atau rekomendasi ijin Gudang 
Handak, rekomendasi Pemilikan, Penguasaan dan Penyimpanan (P3) 
Handak, rekomendasi ijin pembelian dan penggunaan (P2) Handak, 
rekomendasi penggunaan sisa (P1), Rekomendasi Ijin pengalihan dan 
penggunaan handak, ijin pencampuran handak, Rekomendasi Ijin 
penghibahan handak, ijin angkut di areal penggun akhir, rekomendasi ijin 
menggunakan kembang api diatas 2 Inchi dan penerbitan surat keterangan 
penjualan kembang api dibawah inchi serta ijin menggunakan kembang api 
mainan dibawah 2 Inchi.  
 
a. Surat Rekomendasi Ijin Gudang handak adalah surat yang menyatakan 

persetujuan atau keberatan dikaitkan dengan adanya permohonan 
rekomendasi dimaksud. 

b. Surat Rekomendasi Ijin Pemilikan,Penguasaan dan Penyimpanan handak  
adalah surat yang menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan 
dengan adanya permohonan rekomendasi dimaksud. 

c. Surat Rekomendasi Ijin Pembelian dan Penggunaan handak adalah surat 
yang menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan dengan adanya 
permohonan rekomendasi dimaksud. 

d. Surat Rekomendasi Ijin Penggunaan Sisa handak adalah surat yang 
menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan dengan adanya 
permohonan rekomendasi dimaksud. 

 
e. Surat Ijin......... 
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e. Surat Ijin pembuatan / pencampuran handak adalah surat yang 
menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan dengan adanya 
permohonan rekomendasi dimaksud 

f. Surat Rekomendasi Ijin pengalihan dan penggunaan handak adalah surat 
yang menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan dengan adanya 
permohonan rekomendasi dimaksud 

g. Surat Rekomendasi Ijin penghibahan handak adalah surat yang 
menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan dengan adanya 
permohonan rekomendasi dimaksud 

h. Surat Rekomendasi Ijin angkut handak di areal pengguna akhir adalah 
surat yang menyatakan persetujuan atau berkeberatan dikaitkan dengan 
adanya permohonan rekomendasi dimaksud 

i. Surat keterangan adalah surat yang menerangkan tentang identitas  
sesuatu hal secara singkat. 

j. Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka 
memberikan pelayanan, pengendalian, pengamanan dan penindakan 
terhadap segala kegiatan yang menyangkut bahan peledak komersial 

k. Pengendalian adalah proses yang didasarkan pada laporan pencatatan 
dan perkiraan kebutuhan,untuk memberikan ijin gudang handak, ijin 
pemilikan, penguasaan dan penyimpanan handak, ijin  pembelian dan 
penggunaan handak , ijin penggunaan handak, ijin pencapuran handak, 
serta ijin angkut dan alih guna handak maksimum dan seimbang 
berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi keamanan setempat. 

l. Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan, yang ditujukan 
untuk menyelamatkan dan mengamankan handak  baik dalam pengadaan, 
pemilikan, penggunaan penyimpanan dan pemakaian maupun 
peredarannya. 

m. Penghibahan adalah proses pemindahan hak dan tanggung jawab 
kepemilikan handak dari Pengguna Akhir kepada Produsen dan distributor 
handak atas  dasar kemufakatan kedua belah pihak dengan surat 
pernyataan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. 

n. Pengalihan penggunaan adalah proses pemindahan hak dan tanggung 
jawab atas kepemilikan dan penggunaan handak dari Pengguna Akhir 
yang satu kepada Pengguna akhir yang lain atas dasra kemufakatan 
kedua belah pihak dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh 
kedua belah pihak.  
 

 
II.  PENYELESAIAN PENERBITAN DAN FUNGSI 

 
A. PENYELESAIAN PENERBITAN 

 
a. Surat Rekomendasi Ijin Gudang handak  
b. Surat Rekomendasi Ijin Pemilikan,Penguasaan dan Penyimpanan handak   
c. Surat Rekomendasi Ijin Pembelian dan Penggunaan handak  
d. Surat Rekomendasi Ijin Penggunaan handak  
e. Surat Ijin pembuatan / pencampuran handak  
f. Surat Rekomendasi Ijin pengalihan dan penggunaan handak 
g. Surat Rekomendasi Ijin penghibahan handak 
h. Surat Rekomendasi Ijin angkut handak di areal pengguna akhir  
i. Surat Rekomendasi Ijin menggunakan kembang api diatas 2 Inchi 

j.Surat Ijin ..... 
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j. Surat Ijin menggunakan kembang api dibawah 2 Inchi 
k. Surat keterangan Ijin penjualan kembang api dibawah 2 Inchi 

 
B. FUNGSI 

 
1. Surat Rekomendasi merupakan dasar kelengkapan syarat administrasi 

bagi pemohon Surat Rekomendasi Ijin Gudang handak, rekomendasi Ijin 
Pemilikan,Penguasaan dan Penyimpanan handak, rekomendasi Ijin 
Pembelian dan Penggunaan handak, rekomendasi Ijin Penggunaan 
handak, Surat Ijin pembuatan / pencampuran handak, rekomendasi Ijin 
pengalihan dan penggunaan handak, rekomendasi Ijin angkut handak di 
areal pengguna akhir bahwa bagi pemohon telah dilakukan pengecekan 
lapangan dari tingkat Polsek, Polres dan kemudian ke tingkat Polda 
tentang kebenaran identitas pemohon / pengguna akhir , identitas 
handaknya. 
 

2. Surat ijin merupakan dasar kelengkapan syarat administrasi bagi pemohon 
ijin dan kepada pemohon juga telah dilakukan pengecekan lapangan 
terhadap kebenaran identitas pemohon / pengguna akhir, identitas 
handaknya. 

 
3. Sebagai sarana dalam pengawasan, pengendalian dan pengamanan 

terhadap pengguna handak komersial di Daerah maupun dikewilayahan. 
 

 
C. PERSYARATAN ADMINISTRASI 
 

a. Surat Rekomendasi Ijin Gudang handak : 
Permohonan, alasan / tujuan pendirian gudang, gambar dan konstruksi  
denah gudang, Foto Gudang, Data Ka Tehnik/ Juru Ledak, perincian 
kapasitas gudang, jumlah dan macam gudang Data Satpam, 
Rekomendasi dari Polres, Berita Acara Pemeriksaan Gudang. 

b. Surat Rekomendasi Ijin Pemilikan,Penguasaan dan Penyimpanan 
handak: 
Permohonan, fc. Dokumen perusahaan, fc. Surat ijin gudang, Data 
Ka.tekhnik, fc.sertifikat juru ledak, Fc. KIM,Data kuat Satpam,Surat 
pernyataan pengguna Akhir dan saran Polres.   

c. Surat Rekomendasi Ijin Pembelian dan Penggunaan handak:: 
Surat permohonan, rincian jenis dan jumlah kebutuhan handak yang akan 
dibeli, Surat pernyataan pengguna akhir, Data kepala tekhnik, data juru 
ledak, Fc. Pemilikan,penyimpanan dan penguasaan, Fc. Ijin Gudang 
Hadak, Laporan sisa persediaan stock handak yang dimiliki.  

d. Surat Rekomendasi Ijin Penggunaan handak : 
Surat Permohonan, rincian jenis dan jumlah siisa handak yang  akan 
dipergunakan, izin gudang dari departemen pertambangan, laporan 
realisasi handak, ijin P1 / P2, berita acara pemeriksaan handak, izin 
kepemilikan dan penguasaan handak ( P3 ), laporan sisa / stock handak, 
surat saran dari polres, asal usul handak 
 

e. Surat Ijin....... 
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e. Surat Ijin pembuatan / pencampuran handak : 
Surat prmohonan, surat pernyataan kerjasama antara produsen atau 
pembuat dengan  pengguna akhir tentang kesepakatan untuk pembuatan 
handak dikawasan kerja pengguna akhir, Biodata dan riwayat hidup 
tenaga ahli handak yang ditugaskan oleh produsen atau pembuat handak, 
Fc. Ijin gudang handak dan  ijin Pemilikan, penguasaan dan penyimpanan 
yang dimiliki Pengguna akhir, Berita acara pemeriksaan lokasi tempat dan 
peralatan yang di gunakan untuk membuat handak oleh petugas dariPolda 
setempat. 

f. Surat Rekomendasi Ijin pengalihan dan penggunaan handak : 
Surat permohonan, rincian dan jumlah handak yang akan dialihkan, 
penjelasan tentang alasan alih guna, surat perjanjian persetujuan tentang 
pengalihan penggunaan handak dari pemilik dan penerima, Surat ijin 
pemilikan, penguasaan dan penyimpanan serta ijin gudang handak 
penerima alih guna, Surat Pernyataan Pengguna Akhir dari penerima alih 
guna, Laporan bulanan dari bahan peledak yang akan dialihkan. 

g. Surat Rekomendasi Ijin penghibahan handak : 
Surat permohonan, rincian dan jumlah handak yang akan dihibahkan, 
penjelasan tentang alasan penghibahan handak, surat perjanjian atau 
persetujuan penghibahan handak dari kedua belah pihak tentang adanya 
penghibahan handak, Surat ijin pemilikan, penguasaan dan penyimpanan 
serta  ijin gudang handak penerima hibah, Fotokopi izin handak yang akan 
dihibahkan, Laporan persediaan  atau stock bahan peledak yang akan 
dihibahkan. 

h. Surat Rekomendasi Ijin angkut handak di areal pengguna akhir: 
Surat permohonan, surat izin gudang, Foto copy izin pemilikan, 
penguasaan dan penyimpanan handak, Data rencana penggunaan 
handak selama 3 bulan, Stock handak di gudang, Data / identitas sopir 
kendaraan, rekomendasi Polres 

i. Surat Rekomendasi Ijin menggunakan kembang api diatas 2 Inchi : 
Surat permohonan, Surat Ijin Impor Kembang Api, Jumlah Jenis Kembang 
Api yang akan disulut, Fotokopi KTP/KK Pemohon/Penanggung Jawab, 
Data Penyulut/ Juru Sulut, Surat Ijin Tempat / Lokasi penyulutan Kembang 
Api, Rekomendasi atau saran dari Polres. 

j. Surat Ijin menggunakan kembang api dibawah 2 Inchi 
Surat permohonan, Surat Ijin Impor Kembang Api, Jumlah Jenis Kembang 
Api yang akan disulut, Fotokopi KTP/KK Pemohon/Penanggung Jawab, 
Data Penyulut/ Juru Sulut, Surat Ijin Tempat / Lokasi penyulutan Kembang 
Api dari Desa dan Kecamatan, Rekomendasi atau saran dari Polres. 

k. Surat keterangan Ijin penjualan kembang api dibawah 2 Inchi 
Surat permohonan, Surat Ijin Impor Kembang Api, surat ijin pemilikan, 
penguasaan dan penyimpanan, surat ijin pendistribusian, surat 
penunjukan dari distributor/ importir. KTP/KK, SIUP/ SITU, Daftar Gudang,  
 

D. MEKANISME  PROSES PENERBITAN REKOMENDASI DAN IJIN 
 

1. Pemohon wajib datang sendiri menyerahkan persyaratan kepada petugas 
loket pelayanan. 

 
 

2. Setelah........ 
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2. Setelah berkas dinyatakan lengkap akan diberikan tanda terima berkas 
dan apabila belum lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi. 

3. Penerimaan, penilitian dan penyusunan berkas permohonan oleh petugas 
pelayanan sendak (Kegiatan penerimaan berkas masuk diruang 
pelayanan sampai dengan pukul 14.00 Wita). 

4. Pengajuan seluruh berkas masuk kepada Pamin Sendak, untuk dilakukan 
penelitian lampiran berkas terkait dengan legalitas dan kelengkapan 
berkas, selanjutnya pengesahan dan perintah pengetikan kepada petugas 
sesuai penugasannya. 

5. Pengetikan Konsep Surat Rekomendasi /ijin dan keterangan. 

6. Penelitian redaksional konsep Rekomendasi /ijin dan keterangan oleh 
Pamin Sendak. 

7. Pengajuan paraf pengesahan Konsep Rekomendasi /ijin dan keterangan 
kepada : 
(1) Pamin Sendak 
(2) Kasi Yanmin. 
(3) Kasetum Polda NTB. 

 

8. Penanda tanganan Konsep Rekomendasi /ijin dan keterangan oleh 
Direktur Intelkam. 

9. Penomeran surat Rekomendasi /ijin dan keterangan dan cap stempel dari 
Setum Polda NTB. 

10. Mengagendakan surat rekomendasi /ijin dan keterangan. 
11. Penyerahan Surat rekomendasi /ijin dan keterangan kepada pemohon 

melalui Petugas  pelayanan. 
 

E. BIAYA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  : TIDAK ADA BIAYA. 
F. Penyelesaian Surat Rekomendasi dan ijin senpi yang memenuhi syarat 

selambat-lambatnya 3 (tiga) hari 
 

IV. PENUTUP 
 

Demikian standar operasional prosedural (SOP) ini dibuat sesuia dengan petunjuk 
dari Pelayanan Masyarakat Baintelkam Polri sebagia pedoman petugas pelayanan  
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