MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN

KONSEP LOGO PROPAM POLRI
I.

PENDAHULUAN
A.

Latar belakang
Organisasi yang besar harus mempunyai kebanggaan dalam
mewujudkan cita-citanya sesuai dengan visi dan misinya, kebanggaan
tersebut dapat diwujudkan baik melalui kinerjanya atau melalui simbolsimbol yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap kinerja
organisasi, termasuk pada personil yang ada didalam organisasi
tersebut, sehingga makna yang terkandung didalam setiap logo
tersebut harus mencerminkan harapan atau cita-cita organisasi.
Profesi dan Pengamanan Polri adalah bagian dari organisasi
besar Polri, disamping Tribrata yang menjadi pandangan hidup seluruh
personil Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, maka perlu
membuat suatu penjabaran dari Tribrata yang dituangkan kedalam
simbol-simbol Propam Polri, sehingga dengan adanya logo baru dari
Propam Polri, diharapkan adanya perubahan kultur dari personil
Propam dalam mengemban fungsi dan tugasnya.
Profesional, Disiplin, Akurat dan Beretika menjadi semboyan
kerja yang harus dipatuhi oleh seluruh personil Propam pada tingkat
Mabes Polri sampai tingkat Polres, sehingga perubahan kultur menuju
Polri yang dipercaya dan dicintai masyarakat dapat terwujud pada
kinerja Propam diseluruh Indonesia.

B.

DASAR
Surat Telegram Kapolri Nomor ST/633/IV/2010 tanggal 05 April
2010 tentang permintaan konsep logo Propam Polri berikut penjelasan
makna yang terkandung di dalam logo tersebut.

C.

MAKSUD DAN TUJUAN
1.

Maksud
Maksud dari pembuatan logo Propam Polri ini adalah
sebagai bahan usulan kepada pimpinan Polri tentang logo yang
akan ditetapkan menjadi logo Propam Polri.
/ 2. Tujuan ....
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2.

D.

II.

Tujuan
Tujuan dari pembuatan logo Propam Polri ini adalah
sebagai keseragaman identitas bagi fungsi Propam diseluruh
jajaran kewilayahan, sehingga diharapkan dapat memberikan
kebanggaan bagi setiap anggota Propam dalam melaksanakan
kinerjanya serta mendorong terjadinya perubahan kultur perilaku
anggota Propam sesuai dengan makna yang terkandung didalam
logo tersebut.

RUANG LINGKUP
Ruang lingkup penulisan ini adalah konsep usulan terhadap
desain logo Propam Polri beserta desain logo subsatker dibawahnya
diantara adalah logo Puspaminal, Provos dan Pusbinprofesi beserta
makna dan semboyan dari masing-masing logo tersebut.

GAMBAR, MAKNA LOGO PROPAM DAN SEMBOYAN PROPAM POLRI
A.

GAMBAR, MAKNA LOGO DAN SEMBOYAN PROPAM
1.

GAMBAR LOGO PROPAM

PROFESIONAL, DISIPLIN, AKURAT, BERETIKA

2. MAKNA ....
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2.

MAKNA LOGO PROPAM
a.

b.

c.

d.

Bentuk perisai pada logo adalah melambangkan
bahwa Propam Polri mempunyai tugas dan fungsi sebagai
pelindung, pengayom masyarakat serta bertanggung
jawab terhadap pelaksanaan disiplin dan ketertiban di
lingkungan internal Polri, selanjutnya dalam pelaksanaan
tugasnya Propam Polri senantiasa bekerja didalam koridor
hukum yang berlaku.
List warna merah darah yang melingkari perisai
menggambarkan semangat, ketegasan, keberanian,
bahwa Propam Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya
senantiasa bersemangat serta berani dan tegas dalam
menegakkan kebenaran dan hukum, tanpa dapat
dipengaruhi / diinterfensi oleh pihak manapun.
Warna dasar perisai yang berwarna hitam, orange
dan biru mempunyai makna sebagai berikut :
1)
Warna hitam, melambangkan ketegasan, bahwa
dalam setiap pelaksanaan tugas, Propam
senantiasa tegas dan tidak berpihak, serta
menjauhkan sifat keragu-raguan.
2)
Warna merah marun sebagai dasar logo,
melambangkan suatu kekuatan, kasih sayang,
semangat serta kesiapsiagaan dan ketelitian,
bahwa Personel Div Propam dalam menjalankan
tugas tidak kenal menyerah, senantiasa tegar
dalam menghadapi cobaan tetapi dibalik ketegaran
dan semangat yang menyala-nyala tersebut,
mempunyai jiwa kasih sayang dalam menegakkan
kebenaran, dengan tetap tidak lengah dan apatis
terhadap permasalahan yang berkembang didalam
kehidupan
masyarakat
sehingga
sifat
kesiapsiagaan menjadi pilar disetiap hati personil
Div Propam.
3)
Warna biru muda , melambangkan ketenangan
dan kebenaran yang menjadi dasar dalam
melaksanakan tugas.
Tiga bintang yang berwarna kuning keemasan,
melambangkan Tri Brata yang harus senantiasa dijunjung
tinggi oleh setiap anggota Div Propam sebagai pedoman
hidupnya dalam melaksanakan tugas.
Anak ....
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e.

f.

g.

h.

3.

Anak panah berwarna keemasan mengahadap
keatas, bermakna ketajaman penyidik Propam dalam
mencari
dan
menemukan
fakta
hukum
untuk
mengungkap kebenaran yang nyata.
Timbangan berwarna kuning keemasan, mempunyai
makna tentang keadilan yang senantiasa menjadi
pedoman bagi anggota Propam Polri dalam menjaga
obyektifitas dalam menanganai setiap pelanggaran yang
dilakukan oleh anggota Polri.
Dua buah pistol yang saling menyilang dengan
warna keemasan, adalah perwujudan dari persatuan
dan kesatuan dalam menegakkan hukum demi
mewujudkan Polri yang proporsional, profesional dan
dicintai masyarakat.
Buku berwarna putih dalam posisi terbuka,
menggambarkan hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas
dimana setiap anggota Propam dalam bertindak harus
berdasarkan norma yang ada, baik itu norma hukum,
agama maupun norma-norma lain yang berkembang di
masyarakat. Posisi buku yang terbuka bermakna bahwa
setiap anggota Propam harus senantiasa belajar untuk
meningkatkan kemampuan dan keahliannya sehingga
profesionalisme kinerja Propam dapat terwujud.

SEMBOYAN PROPAM
Semboyan Propam berbunyi : “PROFESIONALDISIPLIN-AKURAT-BERETIKA” yang tertulis pada logo
menggunakan bahasa Indonesia dengan maksud agar lebih
mudah dipahami dan dimengerti oleh setiap orang yang
membacanya.
Meskipun demikian untuk menghindari terjadinya multi
tafsir dari semboyan tersebut, perlu dibuat suatu pengertian
yang baku. Adapun arti dan makna dari masing-masing kata
dalam semboyan tersebut adalah :
a.

Profesional
1)

Menurut
kamus
besar
bahasa
Indonesia,
Profesional mempunyai arti :
a)
Berkenaan dengan pekerjaan
b)
Berkenaan dengan keahlian
c)
Mempunyai kepandaian khusus untuk
melaksanakannya
2) Secara .....
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2)

b.

Secara umum makna profesional apabila dikaitkan
dengan pekerjaan mempunyai arti :
a)
Berkemampuan
b)
Mengusai bidang tugas yang menjadi
tanggung jawabnya
c)
Mampu memprediksi dan mengantisipasi
setiap kelemahan dan kekuatan didalam
organisasi kerjanya
Dengan berbagai arti tersebut diatas maka
dapat disimpulkan bahwa semboyan Propam pada
klausal kata PROFESIONAL mengandung makna
setiap personil Propam mempunyai kemampuan,
keahlian dan sangat menguasai bidang tugas yang
telah menjadi tanggung jawabnya.

Disiplin
1)
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, DISIPLIN
memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu :
a)
b)
c)
2)

Tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb).
Ketaatan pada peraturan (tata tertib, dsb).
Bidang studi yang memiliki objek, system
dan metode tertentu.
Dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 tahun
2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pasal
1 butir 2 disebutkan “Disiplin adalah ketaatan dan
kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap
peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia”.

Kesimpulan dari kata DISIPLIN yang terdapat pada
semboyan Logo Propam mempunyai makna bahwa setiap
personil Propam senantiasa menunjukkan sikap dan
perilaku yang tertib dan taat terhadap semua aturan yang
mengikat terhadap anggota Polri pada umumnya , serta
setiap anggota Propam harus mempunyai tingkat disiplin
yang lebih tinggi dibanding anggota Polri diluar institusi
Propam.
/ c. Akurat ....
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c.

Akurat
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, makna
akurat adalah sebagai berikut :
1)
Ketelitian
2)
Kecermatan
3)
Seksama
Makna akurat dalam semboyan ini adalah setiap
anggota Propam dalam melakukan kegiatan penyelidikan
harus berpedoman pada prinsip-prinsip ketelitian,
kecermatan dan seksama dalam menganalisa masalah
yang menjadi tanggung jawab tugasnya.

d.

Beretika
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, makna
beretika berasal dari kata etik atau etika yang mempunyai
arti :
1)
Nilai-nilai mengenai hal yang benar dan hal yang
salah yang dianut didalam lingkungan masyarakat.
2)
Ilmu yang berkenaan tentang hal yang buruk dan
tentang hak dan kewajiban moral.
Makna beretika dalam semboyan Propam dapat
disimpulkan bahwa setiap anggota Propam dalam
melaksanakan tugas senantiasa mengedepankan nilai-nilai
moral yang positif serta menjadi tauladan bagi anggota
Polri lainnya dalam hal etika berprofesinya.

B. DESAIN ....
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B.

DESAIN DAN MAKNA LOGO PAMINAL
1.

GAMBAR LOGO PAMINAL

AKURAT, WASPADA, EFEKTIF

2.

MAKNA LOGO DAN SEMBOYAN PAMINAL
a.

b.

c.

Bentuk perisai pada logo, melambangkan bahwa
Paminal
dalam
melaksanakan
tugasnya
harus
mengedepankan perlindungan
dan pengayoman
terhadap masyarakat serta tetap berjalan didalam koridor
hukum yang berlaku.
Warna merah marun sebagai dasar logo,
melambangkan suatu kekuatan, kasih sayang, semangat
serta kesiapsiagaan dan ketelitian, bahwa Paminal dalam
menjalankan tugas tidak kenal menyerah, senantiasa
tegar dalam menghadapi cobaan tetapi dibalik ketegaran
dan semangat yang menyala-nyala tersebut, Paminal
mempunyai jiwa kasih sayang dalam menegakkan
kebenaran, dengan tetap tidak lengah dan apatis
terhadap permasalahan yang berkembang didalam
kehidupan masyarakat
sehingga sifat kesiapsiagaan
menjadi pilar disetiap hati personil Paminal.
Lis warna kuning keemasan yang melingkari
perisai, adalah melambangkan kejayaan dan kemuliaan
tugas dari paminal dalam menegakkan kebenaran.

d. Tiga ....
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d.

e.

3.

Tiga bintang yang berwarna kuning keemasan,
melambangkan Tri Brata yang harus senantiasa dijunjung
tinggi oleh setiap anggota Paminal sebagai pedoman
hidupnya.
Kepala burung elang yang berwarna kuning emas,
melambangkan kewaspadaan dan kejelian dalam
mengamati suatu sasaran, dimana dalam hal ini adalah
kewaspadaan dalam menjaga kegiatan, personil, material
dan bahan keterangan yang menjadi aset Polri.

SEMBOYAN PAMINAL
Semboyan Paminal berbunyi : “AKURAT, WASPADA,
EFEKTIF ” yang tertulis pada logo menggunakan bahasa
Indonesia dengan maksud agar lebih mudah dipahami dan
dimengerti oleh setiap orang yang membacanya.
Meskipun demikian untuk menghindari terjadinya multi
tafsir dari semboyan tersebut, perlu dibuat suatu pengertian
yang baku. Adapun arti dan makna dari masing-masing kata
dalam semboyan tersebut adalah :
a.

Akurat
Arti Akurat menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia bermakna ketelitian, kecermatan dan seksama ,
sehingga apabila makna tersebut diaplikasikan dalam
tugas dan fungsi Paminal yang meliputi Pengamanan
personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan maka
bagi setiap anggota Paminal harus senantiasa
berpedoman pada prinsip-prinsip ketelitian, kecermatan
dan
seksama
dalam
menjalankan
tugas
dan
tanggungjawab
pekerjaannya
sehingga
akan
mengahasilkan
produk
yang
dapat
dipertanggungjawabkan
kepada
pimpinan
dan
masyarakat sebagai steakholder Polri.

b. Waspada ....

9	
  

	
  

b.

Waspada
Arti Waspada sesuai dengan Kamus Besar Bahasa
Indoinesia adalah merupakan kata kerja diantaranya
mempunyai arti bersiap-siaga, berjaga-jaga, dan berhatihati.
Arti tersebut diatas apabila diaplikasikan kedalam
makna dari semboyan Paminal dapat dikatakan bahwa
setiap anggota Paminal dalam menjalankan tugas dan
fungsinya harus selalu mengacu pada prinsip kehatihatian, maksud dari prinsip kehati-hatian tersebut adalah
dalam membuat analisa dan evaluasi serta dalam
menyimpulkan suatu permasalahan, anggota Paminal
harus bertindak obyektif, tidak memihak dan senantiasa
menjunjung tinggi nilai-nili hak asasi manusia.

c.

Efektif
Makna efektif sesuai dengan Kamus Besar Bahasa
Indonesia adalah kata sifat yaitu ada pengaruhnya, ada
akibatnya, ada efeknya.
Apabila makna tersebut diatas diaplikasikan
kedalam makna semboyan Paminal maka setiap anggota
Paminal
dalam
menjalankan
kegiatannya
harus
mempunyai tujuan yang jelas, sehingga diharapkan setiap
kinerja Paminal senantiasa diawali dengan perencanaan,
pengorganisasian yang benar sehingga hasil dari
pelaksanaan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan
dengan
tetap
melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian terhadap kinerja tersebut.

C. DESAIN .....
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C.

DESAIN DAN MAKNA LOGO PROVOS
1.

GAMBAR LOGO DAN SEMBOYAN PROVOS

DISIPLIN, TEGAS DAN PROPORSIONAL

2.

MAKNA LOGO PROVOS
a.

b.

c.

d.

Bentuk perisai pada logo, melambangkan bahwa
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Provos
senantiasa berpihak pada kepentingan masyarakat serta
senantiasa berjalan didalam koridor hukum yang berlaku.
Warna dasar biru pada perisai, melambangkan
ketenangan dan kebenaran yang menjadi dasar
pelaksanaan tugas Provos dalam menegakkkan disiplin
dan ketertiban dilingkungan Polri.
List warna merah darah yang melingkari perisai
menggambarkan semangat, ketegasan, keberanian,
bahwa Provos Polri dalam setiap pelaksanaan tugasnya
senantiasa bersemangat serta berani dan tegas dalam
menegakkan kebenaran dan hukum, tanpa dapat
dipengaruhi / diinterfensi oleh pihak manapun.
Tiga bintang yang berwarna kuning keemasan,
melambangkan Tri Brata yang harus senantiasa dijunjung
tinggi oleh setiap anggota Provos sebagai pedoman
hidupnya dalam melaksanakan tugas.
e. Dua ....
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e.

3.

Dua buah pistol yang saling menyilang dengan
warna keemasan, adalah ketegasan dalam mewujudan
persatuan dan kesatuan dalam rangka menegakkan
hukum demi mewujudkan Polri yang proporsional,
profesional dan dicintai masyarakat.

SEMBOYAN PROVOS
Semboyan Provos berbunyi : “DISIPLIN, TEGAS DAN
PROPORSIOANAL ” yang tertulis pada logo menggunakan
bahasa Indonesia dengan maksud agar lebih mudah dipahami
dan dimengerti oleh setiap orang yang membacanya.
Meskipun demikian untuk menghindari terjadinya multi
tafsir dari semboyan tersebut, perlu dibuat suatu pengertian
yang baku. Adapun arti dan makna dari masing-masing kata
dalam semboyan tersebut adalah :
a.
Disiplin
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, DISIPLIN
memiliki 3 (tiga) pengertian yaitu :
a)
Tata tertib (di sekolah, kemiliteran, dsb).
b)
Ketaatan pada peraturan (tata tertib, dsb).
c)
Bidang studi yang memiliki objek, system
dan metode tertentu.
Aplikasi makna Disiplin pada semboyan Provos
adalah jiwa dari seluruh anggota Provos dalam
melaksanakan tugasnya senantiasa menjunjung tinggi
nilai-nilai kedisiplinan, kataatan dan kepatuhan yang
sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b.
Tegas
Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti
kata tegas, yang merupakan kata sifat, mempunyai arti
nyata, jelas, terang benar, tentu dan pasti (tidak raguragu) lagi,
Aplikasi
pada
semboyan
Provos
tersebut
mempunyai makna, bahwa setiap anggota Provos dalam
menjalankan tugas dan fungsinya harus bersikap tegas
dan penuh dengan kepastian dalam melangkah dan
memutuskan segala tindakannya, tanpa melanggar hak
asasi manusia serta senantiasa mengedepankan
pelayanan masyarakat sebagai faktor utama kinerjanya.
c. Proporsianal ....
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c.

D.

Proporsianal
Dalam
Kamus
besar
Bahasa
Indonesia,
Proporsional berasal dari kata dasar Proporsi yang
mengandung makna perbandingan, bagian, perimbangan,
sedangakan untuk proporsional sendiri mempunyai arti
sesuai dengan proporsi.
Sehingga apabila arti tersebut diaplikasikan
kedalam semboyan Provos akan bermakna bahwa setiap
anggota Provos, dalam bertindak harus berimbang antara
yang dirugikan dengan yang merugikan, sehingga
tindakan yang diambil oleh anggota provos akan
memperlihatkan asas keadilannya.

DESAIN DAN MAKNA LOGO PROFESI
1.

GAMBAR LOGO DAN SEMBOYAN PROFESI

PROFESIONAL, ETIS DAN BERKUALITAS

2.

MAKNA LOGO PROFESI
a.

Bentuk perisai pada logo, melambangkan fungsi
Profesi dalam melaksanakan tugasnya harus senantiasa
mengutamakan perlindungan dan pengayomannya pada
masyarakat serta tetap berjalan didalam koridor hukum
yang berlaku.
b. Warna .....
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b.

c.

d.

e.

f.

3.

Warna dasar hitam pada perisai, melambangkan
ketegasan, bahwa dalam setiap pelaksanaan tugas Profesi
Polri senantiasa bertindak tegas dan tidak berpihak, serta
menjauhkan sifat keragu-raguan dalam mengambil
keputusan untuk menegakkan keadilan.
Lis warna kuning keemasan yang melingkari
perisai, adalah perlambang kejayaan dan kemuliaan
tugas dari Profesi Polri dalam menegakkan keadilan.
Tiga bintang yang berwarna kuning keemasan,
melambangkan Tri Brata yang harus senantiasa dijunjung
tinggi oleh setiap anggota Profesi sebagai pedoman
hidupnya.
Obor yang menyala dengan api warna kuning
emas, melambangkan semangat yang senantiasa
menyala dalam menegakkan kebenaran serta sebagai
pencerahan bagi eluruh anggota Polri dalam menjalankan
profesinya.
Buku berwarna putih dalam posisi terbuka,
menggambarkan hukum sebagai dasar pelaksanaan tugas
dimana setiap personil Profesi dalam bertindak harus
berdasarkan norma yang ada, baik itu norma hukum,
agama maupun norma-norma lain yang berkembang di
masyarakat. Posisi buku yang terbuka bermakna bahwa
setiap personil Profesi harus senantiasa belajar untuk
meningkatkan kemampuan dan keahliannya sehingga
profesionalisme kinerja Profesi dapat terwujud.

SEMBOYAN PROFESI
Semboyan Profesi berbunyi : “PROFESIONAL, ETIS
DAN BERKUALITAS ” yang tertulis pada logo menggunakan
bahasa Indonesia dengan maksud agar lebih mudah dipahami
dan dimengerti oleh setiap orang yang membacanya.
Meskipun demikian untuk menghindari terjadinya multi
tafsir dari semboyan tersebut, perlu dibuat suatu pengertian
yang baku. Adapun arti dan makna dari masing-masing kata
dalam semboyan tersebut adalah :
a.

Profesional
1)
Menurut
kamus
besar
bahasa
Profesional mempunyai arti :
a)
Berkenaan dengan pekerjaan
b)
Berkenaan dengan keahlian

Indonesia,

c) Mempunyai ....
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c)

2)

Mempunyai kepandaian
melaksanakannya

khusus

untuk

Secara umum makna profesional apabila dikaitkan
dengan pekerjaan mempunyai arti :
a)
b)
c)

Berkemampuan
Mengusai bidang tugas yang menjadi
tanggung jawabnya
Mampu memprediksi dan mengantisipasi
setiap kelemahan dan kekuatan didalam
organisasi kerjanya

Dengan berbagai arti tersebut diatas maka
dapat disimpulkan bahwa semboyan Profesi pada
klausal kata PROFESIONAL mengandung makna
setiap personil Profesi mempunyai kemampuan,
keahlian dan sangat menguasai bidang tugas yang
telah menjadi tanggung jawabnya, sehingga
kebijakan-kebijakan serta penilaian-penilaian dalam
menganalisa suatu permasalahan dapat berjalan
secara jujur, adil dan berkemampuan.
b.

Etis
Etis sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia
adalah merupakan kata benda, dimana mempunyai arti
“sesuai dengan etika” , sedangkan etika itu sendiri adalah
Ilmu yang berkenaan tentang hal yang buruk dan tentang
hak dan kewajiban moral. Apabila hal tersebut
diaplikasikan kedalam makna dari semboyan Profesi maka
setiap anggota Profesi dalam pelaksanakan tugasnya
berpedoman pada etika yang berlaku dilingkungan Polri
dan etika yang belaku dilingkungan masyarakat, sehingga
penegakkan etika yang dilaksanakan oleh fungsi Profesi
dapat
berjalan
dengan
seimbang
dan
dapat
mengakomodasi keinganan dari masyarakat.

c. Berkualitas ....
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c.

III.

Berkualitas
Sesuai dengan Kamus besar bahasa Indonesia,
Berkualitas berasal dari kata dasar Kualitas yang
mempunyai arti “kadar, mutu, tingkat baik buruknya
sesuatu “ sedangkan berkualitas adalah kata kerja yang
berarti “ Mempunyai kualitas, Bermutu, Berbobot “
Apabila hal tersebut diaplikasikan kedalam
semboyan Profesi maka akan bermakna bahwa setiap
anggota Profesi dalam malaksanakan tugas dan fungsinya
harus senantiasa menunjukkan kinerja yang baik,
berbobot dan dapat menunjukkan pelayanan yang
maksimal dengan hasil dari kinerja yang dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan manah yang
diberukan masyarakat kepada Polri.

PENGGUNAAN LAMBANG
Untuk keseragaman, bersama ini disarankan penggunaan Lambang
Propam sebagai berikut :
A.

Logo Propam
1.

Untuk Satker Div Propam Polri
a.

b.
c.

2.

Sebagai lambang kesatuan dan dipasang di lengan kanan
baju dinas yang dikenakan oleh staf Div Propam Polri
(Staf Bagrenmin, Bagyanduan dan Bagrehab).
Pada pintu kanan dan kiri mobil patroli Provos.
Pada sampul Map berkas surat biasa dan rahasia pada
Bag Renmin, Bag Yanduanan, Bag Rehabelitasi.

Untuk Satker Polda pada personil Bid Propam Polda
a.

b.

c.

Diletakkan pada lengan baju pakaian dinas sebelah
kanan, untuk lengan baju bagian kiri menggunakan logo
masing-masing Polda.
Logo diletakkan pada pintu mobil patroli Provos sebelah
kiri, dan untuk pintu mobil sebelah kanan menggunakan
logo Polda masing-masing.
Pada sampul Map berkas surat biasa dan rahasia pada
Kasubbid Rehap, Kasubbid Yanduan dan Kataud.
3. Untuk ....
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3.

Untuk Satker Polrestabes/tro/ta
a.

b.

c.

B.

Diletakkan pada lengan baju pakaian dinas sebelah
kanan, untuk lengan baju bagian kiri menggunakan logo
masing-masing Polda.
Logo diletakkan pada pintu mobil patroli Provos sebelah
kiri, dan untuk pintu mobil sebelah kanan menggunakan
logo Polda masing-masing.
Pada sampul Berkas Perkara / Daftar Pemeriksaan
Pendahuluan dan Laporan.

Logo Paminal, Provos dan Profesi
1.

Logo Paminal
a.

Untuk Satker Div Propam Polri
1)

2)

b.

Mengingat
pakaian
dinas
harian
Paminal
menggunakan pakaian Bebas (Preman), maka
Dibuatkan pin logo Paminal dan dipasang dikrah
baju sebelah kiri untuk anggota yang tidak sedang
dinas keluar.
Pada sampul Produk Laporan hasil penyelidikan,
analisa, dan produk-produk lain yang berbentuk
tulisan.

Untuk Satker Polda pada personil subbid Paminal
Bid Propam Polda :
1)

2)

Dibuatkan pin logo Paminal dan dipasang dikrah
baju sebelah kiri untuk anggota yang tidak sedang
dinas keluar.
Diletakkan pada sampul Produk Laporan hasil
penyelidikan, analisa, dan produk-produk lain yang
berbentuk tertulis.

c. Untuk ....
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c.

Untuk Satker Polrestabes/tro/ta
1)

2)

2.

Dibuatkan pin logo Paminal dan dipasang dikrah
baju sebelah kiri untuk anggota yang tidak sedang
dinas keluar.
Diletakkan pada sampul Produk Laporan hasil
penyelidikan, analisa, dan produk-produk lain yang
berbentuk tertulis.

Logo Provos
a.

Untuk Satker Div Propam Polri
1)

2)
3)

b.

Untuk Satker Polda pada personil Bid Propam
Polda
1)
2)
3)

c.

Sebagai lambang fungsi pada Pus Provos Div
Propam Polri dan dipasang di lengan kanan baju
dinas (PDH dan PDU-IV) yang dikenakan oleh
setiap anggota Pus Provos.
Pada kap mesin bagian depan mobil patroli Provos.
Pada sampul Berkas Perkara / Daftar Pemeriksaan
Pendahuluan dan Laporan.

Logo Provos diletakkan pada lengan baju PDH dan
PDL sebelah kanan.
Logo Provos diletakkan kap mesin bagian depan
mobil patroli Provos.
Pada sampul Berkas Perkara / Daftar Pemeriksaan
Pendahuluan dan Laporan.

Untuk Satker Polrestabes/tro/ta
1)
2)
3)

Logo Provos diletakkan pada lengan baju PDH dan
PDL sebelah kanan.
Logo Provos diletakkan kap mesin bagian depan
mobil patroli Provos.
Pada sampul Berkas Perkara / Daftar Pemeriksaan
Pendahuluan dan Laporan.
3. Logo .....
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3.

Logo Profesi
a.

Untuk Satker Div Propam Polri
1)

2)

IV.

Sebagai lambang fungsi pada Pus binprofesi Div
Propam Polri dan dipasang di lengan kanan baju
dinas (PDH dan PDU-IV) yang dikenakan oleh
setiap anggota Pus Binprofesi.
Pada sampul Berkas Perkara / Daftar Pemeriksaan
Pendahuluan dan Laporan.

b.

Untuk Satker Polda pada personil Bid Propam
Polda.
1)
Logo Profesi diletakkan pada lengan kanan baju
dinas PDH dan PDU-IV yang dikenakan oleh setiap
anggota subbid Profesi.
2)
logo diletakkan pada sampul Berkas Perkara /
Daftar Pemeriksaan Pendahuluan serta laporan
hasil audit.

c.

Untuk Satker Polrestabes/tro/ta pada personil
P3D, logo diletakkan pada sampul Berkas Perkara / Daftar
Pemeriksaan Pendahuluan serta laporan hasil audit.

SARAN
Untuk menjaga persatuan dan kesatuan sesama anggota Propam,
bersama ini disarankan beberapa hal sbb :
A.

Penggunaan nama Propam diseragamkan dari tingkat Mabes sampai ke
wilayah dengan mengganti istilah Kanit P3D Polres/Tro/Ta menjadi Kasi
Propam, Kanit Prov Sat Brimob, SPN, Polisi Udara, Polisi Perairan
menjadi Kasi Provos.

B.

Untuk keseragaman, hendaknya sosialisasi makna dan penggunaan
logo Propam, Paminal, Provos dan Profesi segera dilaksanakan ke
seluruh jajaran.

V. PENUTUP .....
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V.

PENUTUP
Demikian logo, semboyan dan makna dari logo Propam beserta logo
Paminal, Provos dan Profesi dibuat untuk dijadikan sebagai bahan usulan bagi
Pimpinan Polri , selanjutnya mohon koreksi guna pengesahannya.
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Juni 2010

KEPALA DIVISI PROFESI DAN PENGAMANAN POLRI
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