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I. PENDAHULUAN 

 
 

1. Umum 
 

a. Dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan tugas bidang SPKT Polres Tuban 

yaitu pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk 

penerimaan dan penangan laporan atau pengaduan, memberi bantuan atau 

pertolongan dan pelayanan surat keterangan serta menyajikan informasi yang 

berkaitan dengan kepentingan tugas. 

 
b. Guna mewujudkan hasil pelaksanaan tugas SPKT yang maksimal, maka diperlukan 

adanya suatu mekanisme kerja yang teratur dan tertib dalam rangka 

mendinamisasikan organisasi dapat terpelihara melalui penjabaran tugas dan fungsi 

dari bagian - bagian yang berada di bawah kendali Sentra Pelayanan Kepolisian 

Terpadu berupa Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) secara vertikal, horizontal dan 

diagonal maupun hubungan lintas sektoral yang efisien dan akuntabel. 

 
c. Untuk mencapai keberhasilan tugas dibidang pelayanan SPKT tersebut maka 

disusun Hubungan Tata Cara Kerja SPKT sebagai penjabaran tugas dan fungsi di 

lingkungan Polres Tuban, sehingga tercipta mekanisme kerja yang efektif, efisien 

dan akuntabel untuk terselenggaranya tugas - tugas SPKT Polres Tuban. 

 
 

2. Dasar 
 

a. Undang - undang Nomor 2 Tahun 2002, tanggal 8 Januari 2002, tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168); 

 
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010, tanggal 14 Agustus 

2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia; 

c. Peraturan..... 



 
 

c. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2010, 

tanggal 14 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

tingkat Kepolisian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 477); 

 
d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, 

tanggal 28 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

tingkat Kepolisian Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 477); 

 
e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010, 

tanggal 30 September 2010, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada 

tingkat Kepolisian Resort dan Sektor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2010  Nomor 478); 

 
f. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2010, 

tanggal 1 Oktober 2010, tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Kepolisian; 

 
g. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011, 

tanggal 27 Juni 2011, tentang Pokok - pokok Hubungan Tata Cara Kerja di 

lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia; 

 
h. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/699/X/2010, tanggal 11 November 2010, tentang 

Pokok - pokok Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan Polri; 

 
i. Keputusan Kapolda Jatim Nomor : Kep/205/III/2011, tanggal 9 Maret 2011, tentang 

Hubungan dan Tata Cara Kerja di lingkungan Polda Jatim; 

 
 

3. Maksud dan Tujuan 
 

a. Maksud 
 

Penyusunan HTCK SPKT dimaksudkan untuk memberikan pedoman kerja bagi 

seluruh petugas di lingkungan Polres Tuban dalam menyelenggarakan fungsi dan 

pelaksanaan tugas sehari - hari sesuai OTK yang telah ditetapkan. 

 
b. Tujuan 

 

Penyusunan HTCK SPKT bertujuan untuk mencapai suatu keseragaman tindakan 

dan langkah dalam pelaksanaan tugas SPKT, sekaligus sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas pokok dalam melayani masyarakat dan kondisi kerja yang tertib, 

teratur, efektif, efisien dan harmonis. 

 
 

4. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup dari penyusunan HTCK Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

Polres Tuban mencakup tentang pelaksanaan tugas dan fungsi yang meliputi hubungan 

antar fungsi di lingkungan Polres Tuban. 

 
 
 
 

5. Tata Urut..... 



 
 

5. Tata Urut 
 

BAB I. PENDAHULUAN 
 

BAB II. HTCK UNSUR PELAKSANA TUGAS SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN 
TERPADU (SPKT) 

 
BAB III. PERTELAAN TUGAS DAN FUNGSI 

 
BAB IV. PENUTUP 

 
 

6. Pengertian 
 

a. Hubungan 
 

Perwujudan saling keterkaitan antar unsur - unsur pengemban fungsi dalam suatu 

organisasi; 

 
b. Tata Cara Kerja 

 

Adalah keterkaitan antara komponen dalam rentang komando dan pengendalian 

yang bersifat  berjenjang dari atas ke bawah dan sebaliknya; 

 
c. Fungsi 

 

Adalah kegiatan - kegiatan sejenis yang dikelompokkan dan merupakan penjabaran 

dari tugas pokok - pokok organisasi; 

 
d. Hubungan Vertikal 

 

Adalah keterkaitan antara komponen dalam rentang komando dan pengendalian  

yang bersifat berjenjang dari atas ke bawah dan sebaliknya; 

 
e. Hubungan Horizontal 

 

Adalah keterkaitan antara komponen dalam rangka koordinasi yang bersifat sejajar 

atau setingkat dan dapat meliputi antar fungsi; 

 
f. Hubungan Diagonal 

 

Adalah keterkaitan antara komponen secara fungsional yang sifatnya tidak vertikal 

dan dapat menjangkau eselon lain yang lebih tinggi maupun antar instansi di 

lingkungan Polri; 

 
g. Hubungan Lintas Sektoral 

 

Adalah hubungan kerjasama dengan instansi / lembaga di luar Polri dalam rangka 

kegiatan dan pelaksanaan fungsi tekhnis yang menjadi tanggung jawabnya. 

 
 
 

II. HTCK UNSUR PELAKSANA TUGAS SENTRA PELAYANAN KEPOLISIAN 
TERPADU (SPKT) 

 
 

1. Hubungan Intern 
 

Yang dimaksud dengan hubungan interen adalah hubungan tata cara kerja pada SPKT 
dengan..... 



 
 

dengan bentuk sebagai berikut : 
 

a. Hubungan Vertikal ke atas 
 

Urrenmin, Ka SPKT, Ka Unit SPKT I,II dan III, Pa Siaga I,II dan III, dalam rangka 

pelaporan dan meminta pengarahan serta petunjuk - petunjuk; 
 

b. Hubungan Vertikal ke bawah 
 

Ka SPKT kepada Urrenmin, Ka Unit SPKT I,II dan III, Paurmin Siaga SPKT I,II dan 

III serta anggota dalam rangka pelaporan dan penyampaian kebijaksanaan, 

pengarahan, petunjuk maupun pengendalian dalam melaksanakan tugas sehari - 

hari; 
 

c. Hubungan Diagonal 
 

Hubungan Urrenmin dengan Ka Unit SPKT I,II dan III, para Paurmin Siaga SPKT I,II 

dan III dan antar anggota yang dilandasi dengan azas kebersamaan guna 

mengoptimalkan pelaksanaan tugas SPKT. 

 
 

2. Hubungan Ekstern 
 

Adalah hubungan antar fungsi baik Satker di lingkungan Polres Tuban yaitu unsur 

pimpinan, pembantu pimpinan, pelaksana dan anggota serta Polsek jajaran maupun 

dengan atas yaitu Reskrim ataupun instansi terkait : 
 

a. Hubungan Vertikal ke atas 
 

1) Hubungan SPKT dengan Pembina Fungsi Sat Reskrim : 
 

a) Menerima petunjuk dan arahan dari Sat Reskrim sebagai Pembina Fungsi 

Reskrim yang terkait dengan pelaksanaan penerimaan laporan mulai dari 

bentuk, format laporan sampai dengan input data pelaporan Piknas; 
 

b) Melaksanakan koordinasi dan laporan tentang permasalahan di bidang 

pelayanan SPKT; 
 

c) Mengirimkan laporan - laporan tentang pelaksanaan tugas melalui piknas. 
 

2) Hubungan SPKT dengan unsur Pimpinan : 
 

▪ Kapolres / Waka Polres 
 

a) Menerima petunjuk dan arahan dari Kapolres / Waka Polres tentang 

kebijakan Kapolda / Kapolri dalam rangka tugas - tugas Kepolisian; 
 

b) Mengajukan konsep tentang rencana kegiatan dalam rangka pembinaan 

dan pelaksanaan tugas; 
 

c) Menindak lanjuti segala permasalahan SPKT sesuai perintah Pimpinan; 
 

d) Melaporkan  segala  sesuatu  yang  menyangkut  pelaksanaan  kegiatan  

dan tugas SPKT; 
 

e) Memberikan saran dan pendapat tentang kebijakan - kebijakan SPKT. 
 

3) Hubungan SPKT dengan unsur Pengawasan dan Pembantu Pimpinan : 
 

▪ Seksi Pengawasan 
 

a) Koordinasi tentang temuan hasil Wasrik SPKT sebagai bahan perbaikan 

dan penyempurnaannya; 
 

b) Memberikan saran dan pendapat kepada Irwasda tentang hal - hal yang 

berkaitan dengan pelaksanaan tugas SPKT serta kendala 

permasalahannya. 

 
 

▪ Bag Ren..... 
 



 
 

▪ Bag Ren 
 

a) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan RKA-KL; 
 

b) Melaksanakan koordinasi dalam rangka penerimaan DIPA; 
 

c) Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pembahasan Renja dan 

Lakip; 
 

d) Koordinasi dalam rangka rencana Supervisi bersama dibidang 

penyerapan anggaran ke Polsek jajaran. 
 

4) Hubungan SPKT dengan Instansi Terkait : 
 

a) RSUD Dr. R. Koesma Tuban Kab. Tuban 
 

(1) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi untuk membahas korban / 

pelaku kejahatan yang mengalami gangguan / cedera pada 

kesehatannya; 
 

(2) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi tentang pelayanan Visum et 

Repertum (VeR) bagi korban / pelaku kejahatan; 
 

b) Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) 
 

(1) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi tentang penanganan kasus 

kebakaran; 
 

(2) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi untuk memberikan bantuan 

pertolongan pemadaman di TKP dalam rangka olah TKP / TPTKP. 
 

c) Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur 
 

(1) Melaksanakan Rakor terkait dengan penanganan anjal (anak jalanan) 

dan gepeng (gelandangan preman) baik untuk pengamanan lebih lanjut 

maupun bantuan pelatihan dan pemulangan; 
 

(2) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi tentang pemberian Surat 

Keterangan Orang Terlantar (Skot) oleh Kepolisian bagi masyarakat 

yang tidak mampu untuk dipulangkan kedaerah asal; 
 

(3) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi terkait pengamanan, laporan 

atau pengaduan masyarakat, pemulangan orang terlantar dan 

kehilangan surat / barang. 
 

d) Perusahaan Listrik Negara (PLN) 
 

(1) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam rangka penanganan 

kejadian yang merupakan tindakan pertama ditempat kejadian (TPTKP) 

untuk pemutusan arus / aliran listrik; 
 

(2) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi tentang informasi pengaduan 

dan laporan masyarakat terkait dengan hal - hal yang menyebabkan 

terjadinya arus pendek dan atau pemutusan aliran listrik. 
 

e) Provider TI (PT. Telkom) 
 

(1) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi penyedia sarana / jasa 

telekomunikasi terutama dengan penggunaan media sosial untuk 

mempermudah masyarakat melaporkan suatu kejadian; 
 

(2) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam hal perawatan, 

pemeliharaan jaringan baik software maupun hardware. 
 

f) Penyedia Program IT 
 

(1) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dalam hal penyediaan 

program media sosial (Website dan aplikasi program); 

 
 

(2) Melaksanakan..... 
 



 
 

(2) Melaksanakan kerjasama dan koordinasi tentang perawatan dan 

pemeliharaan software dan hardware yang ada. 
 

b. Hubungan Vertikal ke bawah 
 

Adalah hubungan Ka SPKT dengan para Ka SPKT Polsek jajaran Polres Tuban 

yang berkoordinasi dalam hal : 
 

1) Pengiriman laporan Bulanan SPKT secara tepat waktu; 
 

2) Memberikan Jukrah berkaitan dengan tugas - tugas pelayanan; 
 

3) Mengirimkan peraturan - peraturan terbaru serta petunjuk lainnya yang 

berkaitan dengan tugas fungsi SPKT. 
 

c. Hubungan Horizontal 
 

Adalah hubungan Ka SPKT dengan Satker Intern Polres Tuban : 
 

1) Bag Fungsi Operasional 
 

a) Koordinasi dalam rangka pendalaman hal yang terkait dengan pemberian 

bimbingan tekhnis untuk tugas dan kegiatan; 
 

b) Koordinasi dalam bidang keuangan dan anggaran yang sesuai dengan 

aturan Undang - undang; 
 

c) Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan operasi yang akan dilaksanakan 

oleh Biro Operasi terutama operasi yang membutuhkan personel lebih atau 

tugas pengamanan; 
 

d) Koordinasi mengenai bantuan anggota untuk Supervisi pelatihan yang 

mendukung giat operasi baik Opstin maupun Opsus. 
 

2) Bag Fungsi SDM 
 

a) Koordinasi dalam rangka permintaan tambahan personel dan pengajuan 

kenaikan pangkat serta mutasi jabatan di lingkungan SPKT; 
 

b) Koordinasi dalam rangka kenaikan gaji berkala, perjalanan dinas, mutasi, 

pendidikan, tanda jasa anggota, perjalanan dinas Ka SPKT dan staf serta 

permohonan cuti anggota; 
 

c) Koordinasi dalam rangka pembinaan mental serta hal - hal lainnya yang 

berhubungan dengan personel SPKT; 
 

d) Memberikan saran dan pendapat tentang penunjukan Ka SPKT di satuan 

kewilayahan. 
 

3) Bag Fungsi Sarpras 
 

a) Koordinasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan Kaporlap anggota SPKT; 
 

b) Koordinasi guna pendalaman terkait dengan administrasi sarana dan 

prasarana yang mencakup tugas SPKT; 
 

c) Koordinasi dalam rangka pemenuhan BBM untuk mendukung pelaksanaan 

tugas SPKT. 
 

4) Propam 
 

a) Koordinasi dalam hal permintaan Surat Keterangan Hasil Penilaian (SKHP) 

untuk kepentingan kenaikan pangkat, Dikbang usulan jabatan bagi anggota; 
 

b) Koordinasi dalam hal penanganan anggota yang bermasalah dan kegiatan 

sidang disiplin maupun KEPP; 
 

c) Koordinasi dalam hal pembinaan, usulan reward, punishmant kepada 

anggota; 
 

d) Koordinasi dalam hal tindak lanjut putusan sidang dan penempatan anggota 

serta punismant. 

5) Humas..... 



 
 

5) Humas 
 

a) Koordinasi dalam rangka peliputan dan dokumentasi kegiatan SPKT; 
 

b) Koordinasi untuk berkas peliputan yang berkaitan dengan kegiatan 

operasional SPKT. 
 

6) Bidkum 
 

a) Koordinasi guna pendalaman hal - hal terkait dengan saran hukum dan 

bantuan hukum terhadap personel Polri di lingkungan SPKT yang 

membutuhkan; 
 

b) Koordinasi dalam rangka memberikan bimbingan tekhnis dalam hal yang 

terkait dengan pembuatan saran hukum dan hal - hal yang menjadi tugas 

Bidkum; 
 

c) Koordinasi dalam rangka penyaluran buku Undang - undang Kepolisian. 
 

7) Keuangan 
 

a) Koordinasi tentang penyaluran dana dalam rangka mendukung kegiatan 

operaional SPKT; 
 

b) Koordinasi guna pendalaman hal - hal yang terkait dengan pengelolaan, 

pelaporan dan Perwabkeu; 
 

c) Koordinasi dalam rangka memberikan bimbingan tekhnis dalam hal yang 

terkait dengan pelayanan keuangan. 
 

8) Tipol 
 

a) Koordinasi dalam rangka pengiriman telegram; 
 

b) Koordinasi terkait pendalaman sarana dan prasarana; 
 

c) Koordinasi dalam rangka bantuan teknologi informasi untuk mendukung 

kegiatan pelayanan informasi publik; 
 

d) Koordinasi dalam rangka memberikan bantuan tekhnis pengadaan sarana 

dan prasarana terutama barang elektronik. 
 

9) Dokkes 
 

a) Koordinasi dalam rangka pelayanan kesehatan anggota; 
 

b) Koordinasi dalam rangka bantuan obat - obatan dan tambahan minuman 

suplement bagi anggota yang terlibat giat operasi; 
 

c) Koordinasi dalam hal permintaan bantuan tes urine kepada anggota yang 

terlibat kasus narkoba; 
 

d) Koordinasi dalam hal permintaan pemeriksaan dan permintaan Visum et 

Repertum (VeR) bagi korban. 
 

10) Fungsi Intelkam 
 

a) Koordinasi terkait dengan rencana kegiatan masyarakat guna memonitor 

pelaksanaannya; 
 

b) Koordinasi tentang kegiatan Unras yang akan dilaksanakan oleh elemen 

masyarakat atau instansi lainnya; 
 

c) Koordinasi dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan laporan 

pengaduan. 
 

11) Fungsi Sat. Reskrimum 
 

a) Koordinasi dalam rangka penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat 

tentang penerapan pasal dan tindak lanjut Laporan Polisi; 
 

b) Koordinasi tentang personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas piket 
SPKT; 

c) Koordinasi..... 



 
 

c) Koordinasi tentang laporan hasil pelaksanaan tugas siaga SPKT terutama 

laporan ke Ipusiknas melalui Website : sidik.polri.go.id; 
 

d) Koordinasi dalam hal permasalahan yang diterima dalam bentuk laporan 

pengaduan dari masyarakat; 
 

e) Koordinasi dalam hal kegiatan pelatihan ketrampilan anggota SPKT dan 

jajaran dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan. 
 

12) Reskoba 
 

a) Koordinasi dalam rangka penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat 

tentang penerapan pasal dan tindak lanjut Laporan Polisi; 
 

b) Koordinasi tentang personel yang dilibatkan dalam pelaksanaan tugas piket 
SPKT; 

 

c) Koordinasi tentang laporan hasil pelaksanaan tugas siaga SPKT terutama 

laporan ke Ipusiknas melalui Website : sidik.polri.go.id; 
 

d) Koordinasi dalam hal permasalahan yang diterima dalam bentuk laporan 

pengaduan dari masyarakat; 
 

e) Koordinasi dalam hal kegiatan pelatihan ketrampilan anggota SPKT dan 

jajaran dalam rangka peningkatan kemampuan dan ketrampilan; 
 

f) Koordinasi dalam hal antisipasi anggota yang terlibat kasus narkoba dengan 

melakukan pemeriksaan urine. 
 

13) Fungsi Binmas 
 

- Koordinasi tentang bantuan pasukan dalam rangka mendukung kegiatan 

operasional Ditbinmas. 
 

14) Fungsi Sat. Lantas 
 

a) Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan operasi Kepolisian baik Opstin 

maupun Opsus Kepolisian; 
 

b) Koordinasi dalam rangka bantuan personel guna mendukung kegiatan 

operasional Lantas. 
 

15) Polsek Jajaran 
 

- Koordinasi dalam rangka pembinaan fungsi tekhnis SPKT. 
 

d. Hubungan Digonal 
 

Adalah hubungan antara SPKT dengan satker Mapolda Jatim secara langsung yang 
berkaitan dengan tugas - tugas Polres Tuban. 

 
 
 

III. PERTELAAN TUGAS DAN FUNGSI 
 
 

Ka SPKT 
 

1. Tugas 
 

Ka SPKT bertugas membantu Kapolres dalam memberikan pelayanan Kepolisian 

secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan 

atau pengaduan, memberi bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan 

serta menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas Kepolisian guna 

dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 
 

2. Funngsi..... 



 
 

2. Fungsi 
 

a. Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu antara lain Laporan Polisi 

(LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan 

Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan  Tanda Lapor 

Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda 

Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Ijin 

Keramaian, Surat Rekomendasi Ijin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Ijin 

Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Notor Kendaraan Bermotor (STNK); 
 

b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan Kepolisian, 

diantaranya penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang meliputi Tindakan 

Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, turjawali serta pengamanan; 
 

c. Pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimile, Internet 

(jejaring social) dan surat; 
 

d. Penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai 

yang telah ditentukan oleh peraturan Undang - undang; 
 

e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan Harian 

kepada Kapolda melalui Roops Polda Jatim. 

 
3. Ka SPKT dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Urrenmin yang bertanggung jawab 

kepada Ka SPKT 
 

a. Urrenmin 
 

1) Urrenmin bertugas menyelenggarakan urusan perencanaan dan administrasi 

umum, ketatausahaan, urusan personel dan materiil logistik serta membantu 

keuangan di lingkungan SPKT maupun dalam penyajian informasi; 
 

2) Urrenmin dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut menyelenggarakan 

fungsi : 
 

a) Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek antara lain 

Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana dan prasarana 

personel serta anggaran; 
 

b) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian informasi yang berkaitan dengan 

kepentingan tugas Kepolisian guna dapat di akses sesuai dengan ketentuan 

Undang - undang; 
 

c) Pengumpulan, pengelolahan data / informasi dari wilayah guna mendukung 

pelaporan kepada satuan atas; 
 

d) Pemberian bantuan dalam penyusunan perencanaan atau program dan 

anggaran pelaksanaan tugas SPKT; 
 

e) Pengadministrasian umum, penatausahaan urusan dalam personel dan 

materiil logistik di lingkungan SPKT. 

 
4. Ka Unit SPKT 

 

a. Ka Unit SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian pada masyarakat dalam 

bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan 

atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan. 
 

b. Disamping melaksanakan tugas pokoknya, serta menyelenggarakan fungsi : 
 

1) Penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat; 
2) Pemberian..... 



 
 

2) Pemberian pelayanan Kepolisian, antara lain penerbitan surat keterangan 

Kepolisian yang dibutuhkan oleh Pihak yang berkepentingan; 
 

3) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan Kepolisian, 

diantaranya penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang meliputi 

Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, turjawali serta 

pengamanan; 
 

4) Ka Unit SPKT terdiri dari 3 (tiga) Plog : 
 

a) Ka Unit SPKT I 
 

b) Ka Unit SPKT II 
 

c) Ka Unit SPKT III 
 

5. Pada pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut di atas, masing - masing Ka Unit SPKT 

dibantu oleh Perwira Pelayanan Masyarakat (Payanmas) Siaga SPKT, dan piket fungsi : 
 

a. Perwira Pelayanan Masyarakat (Payanmas) Siaga SPKT yang bertugas memproses 

pelayanan penerimaan, penanganan laporan atau pengaduan masyarakat dan 

pemberian bantuan serta pertolongan Kepolisian; 
 

b. Piket fungsi dari masing - masing operasional yang bertugas membantu Ka Unit 
SPKT dalam menindak lanjuti seluruh kegiatan pelayanan dan pemberian bantuan 
pertolongan Kepolisian kepada masyarakat. 

 
 
 

IV. PENUTUP 

 
 

Demikian Hubungan dan Tata Cara Kerja Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

Polres Tuban dibuat dalam rangka pelaksanaan tugas SPKT sehari - hari agar dapat 

berjalan sesuai dengan kebijakan yang diperkenankan oleh pimpinan. HTCK ini dapat 

dikembangkan sesuai dengan perkembangan organisasi Polri dan perubahan Peraturan 

Pemerintah serta Perundang - undangan yang berlaku. 
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