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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 pinjam pakai Senjata Api Non Organik TNI / Polri yang 
berada pada Instansi / Lembaga Pemerintah, BUMN dan pihak swasta 
(perorangan)  sebagai pemohon; 

 
b. Seiring dengan maraknya peredaran dan penyalahgunaan senpi, Dit 

Intelkam Polda NTB mengedepankan Fungsi pelayanan Sendak sebagai 
sarana pelayanan Publik sekaligus dalam rangka pengawasan, 
pengendalian dan pengamanan Senpi yang beredar di Wilayah Polda 
NTB. Dan dengan ini pula Dit Intelkam dituntut dapat bekerja maksimal 
dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga semua staf 
fungsi pelayanan dibidang pelayanan 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 No. 8 Tahun 1948 tentang pendaftaran dan pemberian 
izin pemakaian senjata api ; 

c. Undang – undang Darurat No. 12 tahun 1951 tentang mengubah “ 
Ordonantie Tjidelijke Byzondere Straf Bepalingen” (Stbl 1948 No. 17); 

d. Undang- undang Nomor 20 Prp Tahun 1960 tentang kewenangan 
perizinan yang diberikan menurut perundang – undangn mengenai 
Senjata api; 

e. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep / 82/ II/ 2004 tanggl 16 Pebruari 
2004 tentang Buku Petunjuk pelaksanaan pengawasan dan pengendalian 
Senjata api Non Organik TNI / Polri; 

f. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang 
Pengawasan dan Pengendalian senpi Non Organik TNI / Polri untuk 
kepentingan olah raga. 

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 tingkat 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 kepemilikan,pembaharuan  dan  penggunaan  Senjata 
Api Non Organik TNI / Polri. 
 

3. Ruang Lingkup  
 

Adapun ruang lingkup dari Standar Operaional Prosedur (SOP) ini dibatasi 
pada pelaksanaan Tugas pelayanan dalam penyelesaian penerbitan ijin dan 
atau rekomendasi kepemilikan,pembaharuan  dan  penggunaan  Senjata Api 
Non Organik TNI / Polri. 
  
a. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan , 

perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah senpi Beladiri Peluru 
Tajam kepentingan beladiri adalah surat yang menyatakan persetujuan 
atau keberatan dikaitkan dengan adanya permohonan rekomendasi 
dimaksud. 

b. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 
perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah   senpi Beladiri Peluru 
Karet kepentingan beladiri adalah surat yang menyatakan persetujuan 
atau keberatan dikaitkan dengan adanya permohonan rekomendasi 
dimaksud. 

c. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 
perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah   senpi Beladiri Peluru 
Gas kepentingan beladiri adalah surat yang menyatakan persetujuan atau 
keberatan dikaitkan dengan adanya permohonan rekomendasi dimaksud. 

d. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan dan hibah  senpi 
Kepentingan Olah Raga  ( Perbakin )  adalah surat yang menyatakan 
persetujuan atau keberatan dikaitkan dengan adanya permohonan 
permohonan rekomendasi dimaksud.. 

e. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan senpi instansi pemerintah, 
proyek vital dan perusahaan Swasta Nasional kepentingan Satpam – 
Polsus adalah surat yang menyatakan persetuajuan atau keberatan 
dikaitkan dengan adanya permohonan rekomendasi dimaksud. 

f. Surat Rekomendasi ijin safari berburu senpi Kepentingan Olah Raga                     
( Perbakin )  adalah surat yang menyatakan persetujuan atau keberatan 
dikaitkan dengan adanya permohonan rekomendasi dimaksud. 
 

g. Surat ijin............. 
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g. Surat ijin berburu senpi Kepentingan Olah Raga  ( Perbakin )  adalah 
surat yang menyatakan persetujuan atau terkabulnya dikaitkan dengan 
adanya permohonan perijinan berburu. 

h. Surat Ijin Penggunaan dan Pinjam Pakai Senpi (PENGPIN) senpi Satpam 
Polsus adalah surat yang menyatakan persetujuan atau terkabulnya 
dikaitkan dengan adanya permohonan ijin pinjam pakai senpi dalam 
rangka pengamanan dan pengawalan . 

i. Surat Rekomendasi ijin pembelian dan pengangkutan amunisi senpi 
instansi pemerintah, proyek vital dan perusahaan Swasta Nasional 
kepentingan Satpam – Polsus adalah surat yang menyatakan 
persetuajuan atau keberatan dikaitkan dengan adanya permohonan 
rekomendasi perijinan  pembelian dan pengangkutan amunisi. 

j. Surat ijin angkut senpi Satpam dalam rangka pengawalan adalah yang 
menyatakan atas terkabulnya permohonan senjata dimaksud. 

k. Senjata Api adalah senjata yang mampu melepaskan proyektil keluar satu 
atau sejumlah proyektil dengan bantuan bahan misiu  

l. Senjata peluru karet adalah senjata yang mampu melepaskan proyektil 
keluar satu atau sejumlah proyektil dengan bantuan misiu dan tidak dapat 
ditembakkan dengan peluru tajam.  

m. Senjata gas adalah senjata yang mampu melepaskan gas dengan bantuan 
dorongan gas. 

n. Pengawasan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan dalam rangka 
memberikan pelayanan, pengendalian, pengamanan dan penindakan 
terhadap segala kegiatan yang menyangkut senjata api dan amunisi non 
organik TNI / Polri. 

o. Pengendalian adalah proses yang didasarkan pada laporan pencatatan 
dan perkiraan kebutuhan,untuk memberikan izin senjata apai dan amunisi 
maksimum dan seimbang berdasarkan pertimbangan situasi dan kondisi 
keamanan setempat. 

p. Pengamanan adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan, yang ditujukan 
untuk menyelamatkan dan mengamankan senpi dan amunisi baik 
dalampengadaan, pemilikan, penggunaanpenyimpanan dan pemkaian 
maupun peredarannya. 
 

II.   PENYELESAIAN PENERBITAN DAN FUNGSI 
 

A. PENYELESAIAN PENERBITAN 
 
1. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan , 

perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah   senpi Beladiri Peluru 
Tajam kepentingan beladiri 

2. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 
perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah senpi Beladiri Peluru 
Karet kepentingan beladiri 

3. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 
perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah senpi Beladiri Peluru 
Gas kepentingan beladiri. 

4. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan dan hibah  senpi 
Kepentingan Olah Raga  ( Perbakin ). 
 

5. Surat rekomendasi........ 



  

 
4 
 

5. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan senpi instansi pemerintah, 
proyek vital dan perusahaan Swasta Nasional kepentingan Satpam – 
Polsus. 

6. Surat Rekomendasi ijin safari berburu senpi Kepentingan Olah Raga                     
( Perbakin ). 

7. Surat ijin berburu senpi Kepentingan Olah Raga  ( Perbakin ) 
8. Surat ijin menembak sasaran / target senpi Kepentingan Olah Raga         

( Perbakin ) 
9. Surat Ijin Penggunaan dan Pinjam Pakai Senpi (PENGPIN) senpi Satpam 

Polsus. 
10. Surat Rekomendasi ijin pembelian dan pengangkutan amunisi senpi 

instansi pemerintah, proyek vital dan perusahaan Swasta Nasional 
kepentingan Satpam – Polsus. 

11. Surat ijin angkut senpi Satpam dalam rangka pengawalan.  
 

B. FUNGSI 
 
1. Surat Rekomendasi merupakan dasar kelengkapan syarat administrasi 

bagi pemohon ijin pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 
perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah senpi bahwa bagi 
pemohon telah dilakukan pengecekan lapangan dari tingkat Polsek, Polres 
dan kemudian ke tingkat Polda tentang kebenaran identitas pemohon, 
identitas senpi dan amunisinya. 

2. Surat ijin merupakan dasar kelengkapan syarat administrasi bagi pemohon 
ijin dan kepada pemohon juga telah dilakukan pengecekan lapangan 
terhadap kebenaran identitas pemohon, identitas senpi dan amunisinya.   

3. Sebagai sarana dalam pengawasan, pengendalian dan pengamanan 
terhadap pengguna senpi non organik TNI / Polri di Daerah maupun 
dikewilayahan. 
 

C. PERSYARATAN ADMINISTRASI 
1. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan , 

perpanjangan surat ijin penggunaan, dan hibah senpi Beladiri Peluru 
Tajam kepentingan beladiri : 
 
a. Pemilikan :  

Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, saran Polres, 
Data Spesifikasi senpi dan asal-usul senpi , Foto Copy KTP dan KK, 
SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki 
ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian perusahaan, 
Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar riwayat hidup, Pas 
Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 24 thn max 65 thn 
 

b. Pembaharuan :     
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Buku Pas yg  
telah habis masa berlakunya dan telah dilegalisirpertahunnya , Foto 
Copy KTP dan KK, SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes 
psikologi, memiliki ijasah menembak min klas III, , Pas Foto 2X3,4X6 
= 3 lembar latar merah. 

c. Ijin Khusus............... 
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c. Ijin Khusus Senjata Api  ( IKHSA ): 
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, FC Buku Pas 
yg sudah dilegalisir dan FC. IKHSA , Foto Copy KTP dan KK, SKCK, 
Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki ijasah 
menembak min klas III, , Pas Foto 2X3 = 3 lembar latar merah. 

d. Hibah : 
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Data lengkap 
penerima (Surat Keterangan Sehat, surat Lulus tes psikologi, 
memiliki ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian 
perusahaan, Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar 
riwayat hidup, Pas Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 
24 thn max 65 thn dan pemberi, data senpi yang dihibah ( Buku Pas 
dan kartu IKHSA ) , Foto Copy KTP dan KK, SKCK, alasan hibah 

 
2. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 

perpanjangan surat ijin penggunaan, hibah dan mutasi  senpi Beladiri 
Peluru Karet kepentingan beladiri 
a. Pemilikan :  

Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, saran Polres, 
Data Spesifikasi senpi dan asal-usul senpi , Foto Copy KTP dan KK, 
SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki 
ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian perusahaan, 
Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar riwayat hidup, Pas 
Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 24 thn max 65 thn 

b. Pembaharuan :     
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Buku Pas yg  
telah habis masa berlakunya dan telah dilegalisir pertahunnya , Foto 
Copy KTP dan KK, SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes 
psikologi, memiliki ijasah menembak min klas III, , Pas Foto 2X3,4X6 
= 3 lembar latar merah. 

c. Surat Ijin Penggunaan Senjata Peluru Karet   ( SIPSPK): 
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, FC Buku Pas 
yg sudah dilegalisir dan FC. SIPSPK , Foto Copy KTP dan KK, 
SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki 
ijasah menembak min klas III, , Pas Foto 2X3 = 3 lembar latar merah. 

d. Hibah : 
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Data lengkap 
penerima (Surat Keterangan Sehat, surat Lulus tes psikologi, 
memiliki ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian 
perusahaan, Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar 
riwayat hidup, Pas Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 
24 thn max 65 thn dan pemberi, data senpi yang dihibah ( Buku Pas 
dan kartu SIPSPK) , Foto Copy KTP dan KK, SKCK, alasan hibah 
serta surat pernyataan hibah 

 
3. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan, surat ijin penggunaan, 

perpanjangan surat ijin penggunaan, hibah dan mutasi  senpi Beladiri 
Peluru Gas kepentingan beladiri. 
 
 

a. Pemilikan :............... 
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a. Pemilikan :  
 Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, saran Polres, 

Data Spesifikasi senpi dan asal-usul senpi , Foto Copy KTP dan KK, 
SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki 
ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian perusahaan, 
Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar riwayat hidup, Pas 
Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 24 thn max 65 thn 

 
b. Pembaharuan :     
 Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Buku Pas yg  

telah habis masa berlakunya dan telah dilegalisir pertahunnya , Foto 
Copy KTP dan KK, SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes 
psikologi, memiliki ijasah menembak min klas III, , Pas Foto 2X3,4X6 
= 3 lembar latar merah. 

 
c. Surat Ijin Penggunaan Senjata Peluru Gas   ( SIPPSG): 
 Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, FC Buku Pas 

yg sudah dilegalisir dan FC. SIPPSG , Foto Copy KTP dan KK, 
SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki 
ijasah menembak min klas III, , Pas Foto 2X3 = 3 lembar latar merah. 

 
d. Hibah : 
 Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Data lengkap 

penerima (Surat Keterangan Sehat, surat Lulus tes psikologi, 
memiliki ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian 
perusahaan, Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar 
riwayat hidup, Pas Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 
24 thn max 65 thn dan pemberi, data senpi yang dihibah ( Buku Pas 
dan kartu SIPPSG) , Foto Copy KTP dan KK, SKCK, alasan hibah 
serta surat pernyataan hibah 
 

4. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan hibah dan mutasi  senpi 
Kepentingan Olah Raga  ( Perbakin ). 
a. Pemilikan :  

Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, saran Polres, 
Rekom PB Perbakin, Rekom Pengda Perbakin, Data Spesifikasi 
senpi dan asal-usul senpi , Foto Copy KTP dan KK,KTA Perbakin 
SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes psikologi, memiliki 
ijasah menembak min klas III, Siup, akte pendirian perusahaan, 
Surat keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar riwayat hidup, Pas 
Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 17 thn max 65 thn 
 

b. Pembaharuan :     
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Buku Pas yg  
telah habis masa berlakunya dan telah dilegalisir pertahunnya , Foto 
Copy KTP dan KK, SKCK, Surat Keteragan Sehat, surat Lulus tes 
psikologi, memiliki ijasah menembak, , Pas Foto ,4X6 = 3 lembar 
latar merah. 
 
 

c. Hibah .................. 
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c. Hibah : 
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Data lengkap 
penerima (Surat Keterangan Sehat, surat Lulus tes psikologi, 
memiliki ijasah menembak, Siup, akte pendirian perusahaan, Surat 
keterangan jabatan, Lulus screening, Daftar riwayat hidup, Pas Foto 
2X3, 4X6 = 5 lembar latar merah, umur min 17 thn max 65 thn dan 
pemberi, data senpi yang dihibah ( Buku Pas , Foto Copy KTP dan 
KK, SKCK) alasan hibah serta surat pernyataan hibah 
 

5. Surat Rekomendasi pemilikan, pembaharuan dan mutasi  senpi instansi 
pemerintah, proyek vital dan perusahaan Swasta Nasional kepentingan 
Satpam – Polsus. 
a. Pemilikan :  

Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, saran Polres, 
Data Spesifikasi senpi dan asal-usul senpi , Foto Copy KTP dan 
KK,SKCK penaggung jawab, Surat keterangan jabatan, Data Satpam 
/ Polsus, Daftar riwayat hidup, Pas Foto 2X3, 4X6 = 5 lembar latar 
merah, alasan pemilikan  

b. Pembaharuan :     
Surat permohonan kepada Kapolda up. Dir Intelkam, Buku Pas yg  
telah habis masa berlakunya dan telah dilegalisir pertahunnya , Foto 
Copy KTP dan KK, SKCK, Skep Jabatan Penanggung jawab, Pas 
Foto ,4X6 = 3 lembar latar merah. 
 

6. Surat Rekomendasi ijin safari berburu senpi Kepentingan Olah Raga                     
( Perbakin ). 
Surat permohonan rekomendasi kepada kapolda NTB Up. DirIntelkam, 
rekomendasi dari Pengda Perbakin NTB, Data Senjata Api dan amunisi  
yang akan digunakan,Surat Undangan dari Pemda lokasi berburu,Daftar 
peserta yang mengikuti kegiatan berburu,Fotokopi Buku Pas Senjata Api 
yang akan digunakan dan masih berlaku izinnya, Fotokopi KTA Perbakin, 
Fotokopi Akte berburu, Surat bukti penggudangan Senpi, Rekomendasi 
Situasi keamanan / surat saran dari Polres/Ta pada lokasi berburu. 
  

7. Surat ijin berburu senpi Kepentingan Olah Raga  ( Perbakin ) 
Surat permohonan kepada kapolda NTB Up. DirIntelkam, rekomendasi 
dari Pengda Perbakin NTB, Data Senjata Api dan amunisi  yang akan 
digunakan,Surat Undangan dari Pemda lokasi berburu,Daftar peserta 
yang mengikuti kegiatan berburu,Fotokopi Buku Pas Senjata Api yang 
akan digunakan dan masih berlaku izinnya, Fotokopi KTA Perbakin, 
Fotokopi Akte berburu, Surat bukti penggudangan Senpi, Rekomendasi 
Situasi keamanan / surat saran dari Polres/Ta pada lokasi berburu. 

8. Surat ijin lomba menembak sasaran / target dan tembak reaksi 
 

Surat permohonan, rekomendasi Ketua Pengda Perbakin, FC. Buku Pas 
yang masih berlaku, FC. KTA Perbakin, Data senpi yang akan 
digunakan,Jadwal pelaksanaan pertandingan  
 
 

9.Surat Ijin Penggunaan............ 
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9. Surat Ijin Penggunaan dan Pinjam Pakai Senpi (PENGPIN) senpi Satpam 
Polsus. 
Surat Permohonan dari Instansi / Perusahaan, Fotokopi Buku Pas Senjata 
Api yang akan digunakan dan masih berlaku izinnya, Fotokopi KTA 
Satpam/Polsus, Fotokopi KTP/KK, Fotokopi Sertifikat Menembak, 
Fotokopi Hasil Test Psikologi dari Polri, Surat Keterangan Catatan 
KepolisianPas photo berwarna pakaian dinas Satpam/Polsus, ukuran 2 x 
3  dan 4X 6  dasar merah @  3 (Tiga) Lembar. 

10. Surat Rekomendasi ijin pembelian dan pengangkutan amunisi senpi 
instansi pemerintah, proyek vital dan perusahaan Swasta Nasional 
kepentingan Satpam – Polsus. 
Surat permohonan rekomendasi, data stock amunisi dan data amunisi 
yang akan dibeli ( asal – usul amunisi ) serta diangkut surat penawaran 
dari Importir / distributor. 

11. Surat ijin angkut senpi Satpam dalam rangka pengawalan.  
Surat Ijin Angkut Senjata Api untuk Tugas Satpam/Polsus,Surat 
Permohonan dari Instansi / Perusahaan, Jadwal kegiatan pengangkutan 
Senpi, Fotokopi Buku Pas Senjata Api yang akan digunakan dan masih 
berlaku izinnya, Fotokopi kartu Pengpin yang masih berlaku, Fotokopi KTA 
Satpam/Polsus,Fotokopi KTP/KK.  
 

D. MEKANISME  PROSES PENERBITAN REKOMENDASI DAN IJIN 
 

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

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. 
6. Penelitian redaksional konsep Rekomendasi oleh Pamin Sendak. 
 7. Pengajuan paraf pengesahan Konsep Rekomendasi  kepada : 

(1) Pamin Sendak 
(2) Kasi Yanmin. 
(3) Wadir Intelkam 
(4) Kasetum Polda NTB. 

 

8. Penanda tanganan Konsep Rekomendasi oleh Direktur Intelkam. 

9. Penomeran surat Rekomendasi dan cap stempel dari Setum Polda NTB. 
10. Mengagendakan surat rekomendasi /ijin. 
11. Penyerahan Surat Rekomendasi kepada pemohon melalui Petugas  

pelayanan. 
 

E. BIAYA PENERBITAN SURAT REKOMENDASI  : TIDAK ADA BIAYA. 
 

Biaya......... 
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F. Biaya pelayanan surat ijin berburu dan Surat ijin Penggunaan dan pinjam 
pakai senpi ( PENGPIN )  sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang Peneriman 
Negara Bukan Pajak yang dibayarkan ke loket bendahara penerimaan PNBP. 
1) Ijin berburu     : 100 (seratus ribu) rupiah 
2) Ijin tembak sasaran/target/ reaksi : 50 (lima puluh ribu) rupiah 
3) Pengpin     : 50 (lima puluh ribu) rupiah 
 

G. 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  

 
 
 

 a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NTB 

 DIR INTELKAM 
                                   

 
 
 
  Drs. MOCH. YASIN 
 KOMBES POL  NRP 66050425 

 
 

 

 

 

 

 


