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Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman kerja bagi Satker 
SPKT Polres Bima Kota dan Jajarannya, yang merupakan penjabaran dari tugas 
pokok, fungsi dan peranan yang ada dalam Perkap Nomor 22 dan Perkap 23 tahun 
2010, serta kewenangan dan tanggung jawab yang di berikan oleh pimpinan dari 
penjabaran penggelaran operasional SPKT sesuai dengan Perkap Nomor 22 dan 
Nomor 23 tahun 2010, baik di tingkat Polres dan Polsek Jajaran.  
 

Sebagai Satker baru di lingkungan Polres Bima Kota dengan mendasari tugas 
tanggung  jawab dan wewenang yang diberikan, maka kinerja SPKT di tingkat Polres 
dan Polsek jajaran dapat terukur. Tentunya dengan Indikator produk-produk yang di 
hasilkan dalam kinerjanya untuk memberikan Pelayanan Prima Kepolisian kepada 
masyarakat yang membutuhkan. 
  

Pelayanan Prima  yang  di laksanakan  tentunya  tidak  lepas dari  hubungan 
sinergis dengan Satker-Satker lain dalam bertindak dan dapat dipertanggung jawabkan 
pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan. Sinergitas tersebut dapat berupa Kinerja 
yang bersifat internal dan eksternal serta melaksanakan kebijakan pimpinan dari 
tingkat Mabes Polri dan Polda.  
Pada SPKT yang ada di tingkat Polres dan Polsek, akan menjabarkan pelaksanaan 
kinerja sesuai Perkap Nomor 23 tahun 2010 dengan petunjuk dari Pimpinan melalui 
SPKT Polda. 
  

Dengan adanya  tugas SPKT Polres serta Polsek Jajaran Polres Bima Kota 
diharapkan adanya pemahaman, penerapan dan operasional penggelarannya lebih 
efektif dan efisien sesuai dengan Tupoksi dan HTCK yang ada. Dengan demikian 
Perkap nomor 22 dan 23 tahun 2010 dan Program RBP dapat di laksanakan dengan 
baik. 
  

Demikian  yang  dapat  kami  berikan  untuk Standar Operasional Prosedur yang 
dapat di jadikan sebagai pedoman  pelaksanaan tugas SPKT Polres Bima Kota dan 
jajarannya. Mudah-mudahan buku ini dapat bermanfaat bagi organisasi Polri, 
kususnya Penggelaran SPKT yang ada di Polres Bima Kota dalam rangka mengubah 
Mind Set dan Culture Set dalam melayani masyarakat, sebagaimana dijabarkan dalam 
UU No. 2 Tahun 2002.  
Lebih kurangnya kami mohon maaf bila ada kekurangan dan kami berharap bila        
ada pembenahan dan saran pendapat untuk kesempurnaan buku ini tentunya akan      
diterima dengan sepenuh hati. 

 
Demikian yang dapat kami sampaikan, selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut 

kepada Pimpinan. 
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SPKT POLRES BIMA KOTA 
 

 

BAB  I 
 

PENDAHULUAN 
 
  
 

1. Umum 
    
 a. Tugas pokok Polri sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2002       

yaitu sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat, Pemelihara 
Kamtibmas dan Penegakan Hukum.  Sesuai dengan aplikasi pelaksanaan 
tugas SPKT, maka pelayan yang ada pada setiap sentra-sentra pelayanan 
Kepolisian harus merupakan Pelayanan Prima. 

    

 b. SPKT merupakan Satker yang baru dibentuk sebagai implementasi dari 
Pelayanan Prima Kepolisian, yang berhubungan dengan adanya pengaduan 
masyarakat dan pelayanan lainnya sesuai dengan Perkap Nomor 22 dan 23 
tahun 2010. Sehingga lebih optimal melayani masyarakat dengan 
Pelayanan Prima yang lebih efektif dan efisien dalam  rangka pengabdian 
kepada masyarakat bangsa dan negara. 

    

 c. Sebagai Etalase Polres dan Polsek jajaran tentunya harus memberikan 
kesan yang humanis, mudah dan fleksibel dengan memperhatikan prinsip 
etis dan estetis atau ramah-tamah, senyum, sapa, salam ( 3S ), serta 
memberikan adanya kenyamanan dan keindahan dalam pelayanan kepada 
masyarakat. 

    

 d. Dengan harapan kedepan melalui Pelayanan Prima yang dikoordinir oleh 
SPKT sebagai penjuru terdepan dalam melayani masyarakat, maka 
kepercayaan masyarakat akan meningkat sehingga kesan militeristik 
terhadap organisasi Polisi semakin hilang atau menurun. Pada titik 
puncaknya masyarakat akan dekat dengan polisi, tidak takut malapor dan 
semakin di percaya (Public Trust). 

   

 e. Oleh karena itu untuk kelancaran dalam pelaksanaan Tugas Pokoknya, 
maka SPKT Polres Bima Kota mempunyai SOP yang akan dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas pelayanan Kepolisian yang terpadu. 

    
2. Dasar  
    

 a. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 
Indonesia; 

    

 b. Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tanggal 28 September 2010 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 
Daerah; 

    

 c. Peraturan Kapolri Nomor 23 tahun 2010 tanggal 30 September 2010 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian     
Resort dan Kepolisian Sektor. 

}}}}}}}}}}}}}}}}}}}    

    
  3.    Maksud ….. 
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3. Maksud dan Tujuan  
    
 Maksud   
    

 Maksud dari pembuatan Standar Operasional Prosedur SPKT, yaitu untuk 
memberi gambaran dan penjelasan tentang pelaksanaan tugas dalam rangka 
pelayanan pengaduan atau penerimaan dan penanganan laporan masyarakat 
khususnya, serta pelayanan kepolisian secara terpadu pada umumnya yang lebih 
terarah dan mempunyai pedoman, sehingga akan efektif dan efisien serta 
menghasilkan kinerja yang optimal. 

 

    
 Tujuan  
    

 Tujuan dari pembuatan Standar Operasional Prosedur SPKT, yaitu untuk 
memberikan kemudahan pemahaman dan penerapan pelaksanaan  tugas yang 
didukung sarana dan prasarana serta personel organik, sehingga pelaksanaan 
tugas SPKT baik di tingkat Polres dapat beroperasional sesuai ketentuan. Pada 
akhirnya satker SPKT akan mempunyai andil dalam pelaksanaan tugas 
Kepolisian di Polres Bima Kota. 

 

    
4. Ruang Lingkup  
    

 Ruang Lingkup dari Standar Operasional Prosedur SPKT, yaitu 
menguraikan pokok-pokok pelaksanaan tugas SPKT sesuai Perkap 22 dan 23 
tahun 2010 yang berlaku di lingkungan Polda NTB dan sebagai barometer bagi 
operasional SPKT Polres. Adapun Sistematika adalah sebagai berikut: 

    

 a. Bab I Pendahuluan 
 b. Bab II Tugas Pokok dan Kedudukan SPKT 
 c. Bab III Operasional Penggelaran SPKT 
 d. Bab IV Prinsip-prinsip Dasar Tugas SPKT 
 e. Bab V Bentuk-bentuk Pelayanan Pelaksanaan Tugas SPKT 
 f. Bab VI Ketentuan dan Tata Cara Pelayanan Pengaduan Sampai 

Pembuatan Laporan Polisi 
 g. Bab VII Prosedur Operasional Pelayanan Pengaduan Masyarakat Yang 

Terpadu 
 h. Bab. VIII Prosedur Operasional Pelayanan Internal Satker SPKT Polres 

Bima Kota 
 I. Bab. IX Pengawasan dan Pengendalian 
 j. Bab X. Penutup  
    
5. Pengertian 
    

 a. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya  disingkat menjadi SOP  
adalah merupakan prosedur operasional dalam pelaksanaan tugas pada 
suatu Satker yang berupa mekanisme atau tata cara (urut-urutan) dari tugas 
tersebut, sehingga akan jelas prosedur opersioanalnya; 

   

   
 

  b. Sentra ..... 
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 b. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya di singkat 

menjadi SPKT, adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah         
Kapolda yang memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada 
masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau 
pengaduan/pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat 
keterangan, dalam pelaksanaan tugas pelayanan Kepolisian kepada 
masyarakat; 

   

 c.  Ka SPKT Polres adalah Pejabat Polres Bima Kota yang merupakan unsur 
pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres dan bertanggung 
jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres Bima Kota, dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan Kepolisian kepada masyarakat; 

    

 d.  Pelayanan Polri adalah merupakan implementasi dari pelaksanaan tugas 
pokok Polri sesuai UU No. 2 tahun 2002, dengan memberikan pelayanan 
Prima kepada masyarakat, sehingga masyarakat akan merasa terlayani       
hak-haknya sesuai prosedur yang berlaku, sehingga dengan adanya 
kepuasan tersebut akan timbul kepercayaan masyarakat (Public Trust); 

   

 e. Pengaduan masyarakat adalah bentuk menyampaikan langsung dan       
tidak langsung (media) laporan kepada Polri (SPKT) yang dilakukan oleh 
masyarakat, baik perorangan maupun kelompok dengan tujuan agar ada 
penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi atau yang merugikan 
dirinya; 

   

 f. Pelayanan Kepolisian Terpadu adalah suatu bentuk Pelayanan Prima 
Kepolisian, dengan cara menerima pengaduan masyarakat melalui 
keterpaduan fungsi, dalam melakukan kinerjanya yang berhubungan 
langsung dengan pelayanan masyarakat dan dilaksanakan 1 x 24 jam; 

   

 g. Pelayanan Prima Kepolisian adalah pelayanan terbaik kepada masyarakat 
yang dilakukan oleh setiap anggota Polisi baik secara perorangan maupun 
Satker, sehingga akan mendatangkan kepuasan dengan tujuan akhir 
masyarakat akan merasa puas dan percaya terhadap kinerja Polri; 

   

 h. Personel SPKT adalah personel organik yang berada pada Satker SPKT 
Polres dalam rangka pelayanan kepada masyarakat; 

   
 i. Call Center SPKT adalah merupakan sarana pengaduan atau laporan 

masyarakat secara tidak langsung datang ke SPKT melainkan melalui 
telepon sebagai sarana komunikasi, dimana Call Center tersebut diketahui 
oleh masyarakat dan dipampang di pelayanan SPKT; 

   
 j. Kontak Center/Call Center 110 adalah sarana pengaduan masyarakat 

secara tidak langsung dengan melalui jaringan telepon 110 yang tersentral     
di Mabes Polri, selanjutnya laporan/pengaduan masyarakat tersebut akan 
dilanjutkan ke SPKT Polres sesuai wilayah hukum terdapatnya kejadian 
tersebut, selanjutnya untuk dilakukan penanganan tindakan Kepolisian oleh 
Polres setempat; 

   
   
  k.  Laporan.... 
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 k. Laporan Polisi adalah Laporan yang di buat oleh petugas Kepolisian, 

sebagai tindak lanjut adanya Laporan Pengaduan masyarakat atau 
ditemukan/tertangkap tangan oleh petugas (Model A dan Model B) yang 
akan dilanjutkan  dengan investigasi oleh petugas Reskrim; 

   
 l. Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Masyarakat adalah tata 

cara atau mekanisme yang dijadikan ketentuan untuk dipedomani dalam 
pelaksanaan suatu tugas pada suatu Satker; 

   
 m. Operasional Prosedur Internal Satker SPKT adalah tata cara atau 

mekanisme yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok 
Satker SPKT yang dilaksanakan sesuai job diskription atau tugas dan 
tanggung jawab Jabatan; 

   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  BAB. II..... 
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BAB  II 
 

TUGAS POKOK DAN KEDUDUKAN SPKT 
 

    
1. Pelaksanaan Pada Tingkat Polres 
    
 Dengan mempedomani ketentuan yang ada di Perkap Nomor 23 tahun 

2010, maka tugas pokok, fungsi dan peranan SPKT di tingkat Polres dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

    

 a. Tugas Pokok SPKT Polres  
   
  SPKT pada tingkat Polres, merupakan unsur pelaksana tugas pokok 

yang berada di bawah Kapolres/Kapolsek. Sebagai unsur pelaksana tugas 
pokok di tingkat Polres, maka SPKT mempunyai tugas yaitu: 

   

  1) Memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/ 
pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta 
memberikan pelayanan informasi.  

    

  2) Melaporkan setiap Laporan Polisi (LP) yang masuk ke Mabes Polri 
melalui jaringan Piknas (on line). 

    
 b. Fungsi dan Peranan SPKT 
    
  Fungsi dan peranan SPKT di tingkat Polres sesuai Perkap Nomor 23 

tahun 2010, dapat diuraikan sebagai berikut: 
    

  1) Pelayanan Kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara    
lain: Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), 
Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK).  

 
  2) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara 

lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali 
dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah. 

    

  3) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi antara lain 
telepon, pesan singkat, faksimili, jejaring sosial (internet).  

    

  4) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan; dan 

    

  5) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian 
laporan harian kepada Kapolres melalui Bag Ops. 

    
 Dengan mempedomani Perkap 23 tahun 2010, maka sesuai kewenangan 

dan tanggung jawab yang diberikan dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan 
peranan SPKT pada tingkat Polres dan Polsek jajaran Polda NTB dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 

 

    

   a. Penerapan..... 
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 a. Penerapan tugas pokok serta fungsi dan peranan SPKT pada Polres 

tentunya dimaksimalkan sesuai tugas pokok, fungsi dan peranan yang ada, 
tetapi dengan memperhatikan kewenangan yang diberikan sesuai dengan 
kebijakan dari Pimpinan. 

    

  Dengan kata lain tetap mengutamakan situasi dan kondisi yang ada di 
Polres dan berdasarkan kebutuhan skala prioritas, tetapi tidak 
menghilangkan makna dari pelayanan kepada masyarakat yang terpadu 
sesuai Perkap 23 tahun 2010 dengan melibatkan semua fungsi operasional. 

    
 b. Dengan tergelarnya SPKT baik di tingkat Polres, maka diharapkan 

pelayanan kepada masyarakat akan lebih dirasakan dalam rangka public 
trust atau pencitraan Polri dalam rangka Pelayanan Prima Kepolisian. 

    

  Adapun tugas pokok, fungsi dan peranan yang dapat dilaksanakan untuk 
melayani masyarakat tersebut berupa : pelayanan seluruh kepentingan 
masyarakat baik internal maupun eksternal, laporan kehilangan dan laporan 
pengaduan, dan lain-lain, mengkoordinir piket fungsi dan PPA, serta 
Pembuatan Laporan Polisi (LP) dari pengaduan masyarakat dari semua 
bentuk-bentuk pelayanan yang ada tentunya harus diikuti dengan registrasi 
terhadap setiap tamu yang datang di SPKT. 

    
 c. Sebagai etalase Polres dan sebagai ujung tombak dalam menerima laporan 

masyarakat pada garda terdepan tentunya sarana dan prasarana dan 
personel harus benar-benar mendukung operasional SPKT pada tingkat 
Polres sesuai DSP atau sesuai kebutuhan maksimal agar dapat 
beroperasional dengan baik. Disamping   itu dengan mengkoordinir piket 
fungsi yang ada, maka pelayanan pada masyarakat akan semakin optimal 
khususnya pelayanan eksternal dalam memberikan bantuan dan 
pertolongan kepada masyarakat dan dalam mendatangi TKP, termasuk 
untuk kegiatan rutin yang bisa dimaksimalkan dalam bentuk patroli di 
tempat-tempat rawan keramaian dan pelayanan-pelayanan Kepolisian. 

    

 d. Melakukan tugas penjagaan bersama unit preventif yang lain di Polres 
disamping itu juga melakukan pelayanan kepada masyarakat sesuai 
kepentingannya dengan melakukan piket SPKT selama 1 x 24 jam. 

    

  Piket SPKT melayani masyarakat bersama piket fungsi yang lain, bersinergi 
sesuai tugas pokok masing-masing dan tugas pelayanan di SPKT, baik 
dalam hal menerima laporan masyarakat, pelayanan kepentingan 
masyarakat dan pengaduan masyarakat, sampai pembuatan laporan polisi 
bila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Pembuatan LP yang 
merupakan awal dilakukan tindakan penyidikan, harus melalui proses 
pemeriksaan awal dan diskusi dengan piket Reskrim, agar tidak menyulitkan 
penyidikan yang akan dilakukan. Hal tersebut dikandung maksud, agar tidak 
terjadi tunggakan kasus dari Laporan Polisi yang telah dibuat.  

    

 e. Menerima setiap laporan masyarakat yang harus segera ditangani melalui 
jaringan call center 110/kontak center 110 dari Mabes Polri melalui jaringan 
Telkom Pusat, dalam rangka quick respon terhadap penanganan laporan 
masyarakat atau setiap kejadian di wilayah hukum masing-masing Polres.  

    

   

Dengan ...... 
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Dengan adanya pantauan dari Mabes Polri, maka penanganan kasus atau 
laporan masyarakat melalui call center 110 menjadi prioritas untuk segera 
ditangani,  karena setiap penanganan laporan dari Mabes Polri akan dapat 
dipantau quick responnya. 

   

  Disamping laporan yang masuk melalui call center 110, tentunya laporan 
yang dilaporkan masyarakat lainnya diluar call center 110 juga harus 
mendapatkan perhatian yang sama. 

   

 f. Membuat laporan polisi pada pengaduan masyarakat yang memenuhi 
unsur-unsur tindak pidana dengan kordinasi dan diskusi dengan piket 
Reskrim, sehingga benar-benar valid dan tidak ada unsur rekayasa dan 
dipaksakan. 

    

  Mengirimkan setiap Laporan Polisi yang telah dibuat ke Piknas Mabes Polri 
melalui jaringan on line dengan operator Piknas dari SPKT yang sedang 
piket pada saat itu dan keberadaan komputer Piknas tidak berada pada 
fungsi yang lain, tetapi idealnya diarahkan penempatannya pada piket siaga 
SPKT Polres. 

    

2. Struktur Organisasi dan Job Diskription 
     

 Struktur organisasi dan job diskription merupakan salah satu dasar utama 
bahwa organisasi/unit organisasi tersebut ada dan beroperasional. Karena dalam 
struktur organisasi sudah jelas secara hirarki, siapa berbuat apa dan bertanggung 
jawab kepada siapa. Dan untuk job diskription mengarah pada jabatan yang 
diemban oleh petugas Polri dengan resiko dan tanggung jawab, dengan berbuat 
apa atau melakukan apa dalam melaksanakan tugas pokok dan kinerjanya 

     

 Secara legal formal dan sebagai acuan kerja yang paling utama, maka 
struktur organisasi harus ada dan dibuat oleh masing-masing SPKT serta 
jabatan-jabatan yang ada dibawahnya dibuat dalam bentuk job diskription yang 
telah dijabarkan dalam Perkap Nomor: 22 dan 23 tahun 2010.  Semua itu harus 
dilaksanakan setiap SPKT Polres, bahwa struktur organisasi dan job diskription 
tersebut harus ada dan ditempel diruangan untuk menunjang dalam pelaksanaan 
kinerjanya. 

       

 Tentunya struktur organisasi dan Job diskription tersebut harus 
mempedomani Perkap Nomor 22 dan 23 tahun 2010. 

     

 Adapun struktur organisasi dan job diskription dalam pelaksanaan tugas 
Pokok, Fungsi dan Peranan SPKT Polres dapat dijabarkan sebagai berikut : 

 
 a. Struktur Organisasi dan Job Diskription SPKT Polres 
    
  1) Kedudukan SPKT Tingkat Polres 
     
    a) Ka SPKT..... 
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   a) Ka SPKT 
      
    SPKT pada tingkat Polres dipimpin oleh Ka SPKT yang 

bertanggung jawab kepada Kapolres dibawah koordinasi dan 
arahan Kabag Ops, dalam pelaksanaan tugas sehari-hari 
dibawah kendali Waka Polres. 

     
    Job Diskription Ka SPKT 
      

    (1) Rutin: 
       

     - Memberikan arahan tentang teknis pelaksanaan 
pelayanan kepada masyarakat. 

     - Memberikan arahan tentang penanganan tindakan 
pertama di TKP dan pengolahan TKP (TPTKP/Olah 
TKP). 

     - Memberikan arahan tentang pembutan Laporan Polisi, 
pembuatan surat tanda terima Laporan Polisi. 

     - Memberikan arahan tentang cara  pemberian dan atau 
menyajikan informasi yang berkaitan dengan tugas 
Kepolisian. 

     - Memberikan arahan tugas kepada satuan bawah  antara 
lain pelaksanaan tugas piket fungsi dan tugas-tugas Ka 
SPKT. 

        
    (2) Insidentil: 
       

     - Menghadiri rapat internal maupun eksternal sesuai 
dengan arahan Kapolres. 

     - Melaksanakan pengawasan terhadap kesatuan bawah 
sesuai dengan ruang lingkup tugas SPKT Polres. 

        
   b) Unit-unit 
      

    Ka SPKT dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah 
dibantu oleh Unit-unit 

      
   c) Susunan Personel  
      

    Menurut DSP sesuai Perkap No. 23 tahun 2010, yaitu: 
      

    (1) AKP           : 1 orang 
    (2) IP  : 3 orang 
    (3) BANIT       : 12 orang                      
          

          
         d)  Daftar..... 



KAPOLRES 

WAKA KAPOLRES 
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   d) Daftar riil susunan personel sesuai pangkat 
    
  

NO 
UNIT 

ORGANISASI 

POLRI PNS 

  JUMLAH 
   TOTAL KET 

  

IR
J
E

N
 

B
R

IG
J
E

N
 

K
B

P
 

A
K

B
P

 

K
O

M
P

O
L
 

A
K

P
 

IP
 

B
A

/T
A

 

 JUMLAH IV III  II/I  JUMLAH 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                   

  1 Pimpinan - - - - - - 1 - 1 - - - - -  
                   

  2 Urrenmin - - - - - - - 1 1 - - - - -  
                   

  3 SPK (3) - - - - - - - 6 6 - - - - -  
                   

                   

 

   e) Daftar Susunan Personel SPKT Tipe “B” DSP dan RIIL, yaitu: 

   
  Nomor 

Uraian Pangkat Eselon Jumlah Keterangan 
  Unit Jabatan 
  1 2 3 4 5 6 7 
         

  03 00 SPKT     

   01 PIMPINAN     

   01 Ka SPKT IP IV B 1  

   02 Kanit IP IV B 3  

   03 Banit BA  4  

    J u m l a h   8  

 

   f) Struktur Organisasi SPKT Polres 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB  III  ..... 

KA SPKT 

KANIT SPKT II KANIT SPKT I KANIT SPKT III 

BANIT BANIT BANIT 
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BAB  III 
 

BENTUK - BENTUK PELAYANAN PELAKSANAAN TUGAS SPKT 
 
 

Tugas pokok SPKT tentunya untuk melayani masyarakat yang akan 
melapor/mengadu ke kantor Polisi, tentunya ini bisa dilakukan dengan masyarakat 
datang langsung dan melapor, atau melalui media untuk dilayani oleh petugas dari 
laporannya tersebut. 
   

Begitu juga pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polri tidak cukup 
hanya di dalam kantor Polisi saja atau di SPKT saja, tetapi harus dilakukan pelayanan 
keluar kantor Polisi sebagai tanggapan dari laporan masyarakat.  
    

Dari penjelasan tentang pelayanan yang harus dilakukan SPKT sebagai 
pelaksanaan tugas pokoknya, maka dapat dijabarkan menjadi beberapa bentuk 
pelayanan, yaitu pelayanan langsung dan tidak langsung serta pelayanan internal dan 
eksternal. 
    

Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk pelayanan di SPKT dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
    
1. Asal dari Laporan/Pengaduan Masyarakat. 
    
 Ditinjau dari asal laporan/pengaduan masyarakat, maka dapat dibedakan menjadi 

2 (dua) pelayanan di SPKT, yaitu: 
     
 a. Pelayanan Langsung. 
     

  Pelayanan langsung apabila masyarakat yang akan melapor/ 
mengadukan permasalahan atau yang mempunyai kepentingan terhadap 
Polisi, datang langsung ke kantor Polisi atau ke SPKT untuk menyelesaikan 
permasalahannya. 

     

  Kepolisian melalui SPKT Polda, Polres dan Polsek akan melayani 
masyarakat dengan Pelayanan Prima Kepolisian, dengan kata lain bahwa 
SPKT Polres sebagai etalase Kantor Polisi untuk melayani masyarakat. 

     

  Disamping itu juga untuk mempermudah dan menyalurkan aspirasi 
masyarakat dalam rangka mendapatkan pelayanan yang lainnya. 

 
 b. Pelayanan Tidak Langsung. 
     
  Pelayanan tidak langsung apabila masyarakat yang akan melapor, 

mengadu atau yang mempunyai kepentingan terhadap Polisi, tidak datang 
langsung, tetapi melalui media elektronik khususnya melalui telepon baik 
call center SPKT dan kontak center 110/call center 110  yang terhimpun di 
Mabes Polri untuk dilanjutkan ke Polres dimana asal tempat masyarakat 
tersebut melapor kejadian tersebut terjadi.  

    

 

Pada ..... 
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   Pada dasarnya Kepolisian akan menerima secara terbuka dan 

merespon setiap masyarakat yang melapor melalui telepon ataupun 
SMS untuk diambil tindakan Kepolisian sesuai bobot kejadian yang 
terjadi di TKP atau cukup untuk dilakukan patroli saja. 

    

   Untuk yang paling ringan dari tanggapan pelayanan Kepolisian yaitu 
masyarakat yang membutuhkan informasi, bisa langsung disalurkan 
pada piket fungsi opsnal untuk mendapatkan penjelasan atau cukup 
pada SPKT saja. 

 
2. Jenis Pelayanan Yang Dilakukan Oleh Petugas di SPKT. 
    
 Ditinjau dari pelayanan yang dilakukan petugas di SPKT, maka bentuk pelayanan 

dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: 
   

 a. Pelayanan Internal. 
    

  Pelayanan yang dilakukan oleh petugas SPKT dan piket fungsi opsnal 
lainnya dalam melayani masyarakat yang melapor/mengadu atau 
mempunyai kepentingan, yang dilaksanakan secara internal di SPKT Polres. 

    

  Petugas SPKT dan piket fungsi tersebut akan melayani masyarakat sampai 
permasalahan yang dilaporkan atau kepentingannya bisa terpenuhi atau 
terselesaikan. 

    

  Pelayanan internal tersebut dilakukan mulai dari masyarakat yang 
membutuhkan informasi, mencari surat keterangan kehilangan, sampai 
laporan pengaduan tindak pidana, jika memenuhi pasal-pasal dalam KUHP 
dan selanjutnya akan dibuatkan Laporan Polisi sebagai awal dilakukan 
penyidikan oleh Reskrim.  

    

 b. Pelayanan Eksternal. 
    

  Pelayanan yang dilakukan oleh petugas SPKT dan piket fungsi opsnal 
yang lain dalam menanggapi laporan/pengaduan atau kepentingan 
masyarakat, yang dilakukan secara eksternal pada SPKT Polres. 

    

  Pelayanan eksternal petugas SPKT dan piket fungsi bisa dilakukan karena 
masyarakat datang langsung melapor ke SPKT atau laporan melalui 
telepon. 

    

  Atau pelayanan eksternal dilakukan sebagai tindak lanjut dari penanganan 
kasus atau tindak lanjut dari mendasari laporan masyarakat yang dilakukan 
secara rutin guna antisipasi. Contoh mendatangi TKP, patroli dan menolong 
korban bencana atau bisa juga laka lantas dan lain-lain yang akan 
menyebabkan gangguan kamtibmas di wilayah hukum masing-masing, 
sebagai contoh : pohon tumbang di jalan, bencana banjir, bencana tanah 
longsor  dan patroli ke tempat-tempat rawan GKTM serta tempat pelayanan 
masyarakat lainnya. 

   
 

 
Demikian ..... 
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Demikian bentuk-bentuk pelayanan di SPKT dalam melaksanakan Tugas Pokok 
sebagai tolok ukur kinerja yang dituntut sebagai pelaksanaan tugas Kepolisian dalam 
pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kehendak Pimpinan. 

 
Tentunya semua itu harus berpedoman pada institusi Polri yaitu Perkap Nomor 22     
dan 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat 
Kepolisian Daerah dan juga pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB  IV ..... 
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BAB  IV 
 

KETENTUAN DAN TATA CARA PELAYANAN PENGADUAN  
SAMPAI PEMBUATAN LAPORAN POLISI 

 
 

1. Tugas Pelayanan Pengaduan dan Pembuatan Laporan Polisi. 
  
 Pelaksanaan pelayanan pengaduan/laporan sampai pada pembuatan 

Laporan Polisi (LP) merupakan tugas yang membutuhkan suatu proses. 
Hasil akhir dari proses tersebut bisa sampai pembuatan Laporan Polisi (LP) atau 
tidak bisa dibuatkan LP karena tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana atau 
tidak cukup bukti. 

  
 Tentu dalam hal ini harus ada kordinasi yang sinergis dan saling 

mendukung antara petugas SPKT dengan fungsi Reskrim secara terpadu, kecuali 
bila tindak pidana tersebut ditemukan langsung atau tertangkap tangan oleh 
petugas Reskrim. Jika hal tersebut terjadi, maka LP yang di buat tentunya 
Laporan Polisi model A, dan petugas reskrim baik Reskrimum, Reskrimsus dan 
Reskrim Narkoba. Setelah membuat LP maka akan meminta nomor di SPKT. 
Dengan kata lain LP model A yang dibuat oleh petugas Reskrim akan meminta 
nomor di SPKT dan mengetahui petugas siaga SPKT untuk pengesahannya. 
Pada Laporan Polisi model B, tentunya masyarakat datang melapor mengadukan 
permasalahannya ke SPKT. Hal ini harus melalui kordinasi dan diskusi antar 
petugas Reskrim dengan siaga SPKT untuk menentukan perkara tersebut 
merupakan tindak pidana atau bukan, karena tidak memenuhi unsur-unsur dan 
tidak cukup bukti. Jika memenuhi unsur, maka Reskrim akan mengeluarkan 
rekomendasi untuk di buatkan LP dan selanjutnya LP diserahkan ke Reskrim dari 
SPKT dengan nota dinas. 

  

 Dengan uraian tersebut di atas, maka dapat di sampaikan beberapa 
ketentuan pembuatan Laporan Polisi sesuai dengan jenisnya yaitu: 

  

PEMBUATAN LAPORAN POLISI 
  

 a. Laporan Polisi Model  “A” 
   

  1. Ditemukan langsung atau tertangkap tangan; 
  2. Laporan Polisi tanpa tanda tangan pelapor; 
  3. Setiap Laporan Polisi mengetahui Ka SPKT; 
  4. Tanpa ada Rekomendasi Reskrim; 
  5. ResNarkoba. 
  

 b. Laporan Polisi Model  “B” 
   

  1. Berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat; 
  2. Laporan Polisi tanda tangan pelapor; 
  3. Setiap Laporan Polisi mengetahui Ka SPKT; 
  4. Laporan Polisi dibuat setelah ada Rekomendasi dari Reskrim; 
    

    
   c.      Dalam..... 
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 c. Dalam Nomor Laporan Polisi harus tertera SPKT pada bagian akhir 
   

  Contoh                         LAPORAN POLISI                    
Nomor : LP/            /       /20..../SPKT 

   
 d. Laporan Polisi dibuat unsur 2 yang disangkakan untuk menghindari 

tunggakan kasus setelah dilaporkan ke Mabes Polri Piknas. 
   

 e. Laporan Polisi Harus seragam dan sesuai ketentuan 
  

 Sedangkan petugas pelayanan laporan pengaduan sampai pembuatan 
Laporan Polisi tentunya secara terpadu antara SPKT dan reskrim yang 
mempunyai kewenangan untuk investigasi dalam hal ini penyidikan, penyelidikan 
dan upaya paksa terhadap suatu tindak pidana, termasuk dalam hal ini petugas 
Propam jika masalah yang dilaporkan masyarakat tersangkanya anggota Polri. 
Dengan kata lain pelayanan terhadap laporan pengaduan masyarakat akan di 
tangani secara terpadu oleh petugas Polri yang diberikan suatu wadah yaitu di 
SPKT Polres. 

  
 Adapun petugas pelayanan pengaduan masyarakat sampai pembuatan 

Laporan Polisi secara tugas yang diemban dalam wadah SPKT dapat diuraikan 
sebegai berikut: 

  
 Petugas dalam pelayanan laporan pengaduan masyarakat 
  
 a. Ka SPKT 
   

 1) Menjamin kualitas pelayanan pengaduan masyarakat terhadap suatu 
tindak pidana bisa terlayani dengan baik dan sesuai dengan ketentuan 
atau prosedur. 

   

 2) Sebagai kontrol terhadap pelaksanaan diskusi atau kordinasi antara 
Siaga SPKT dengan petugas Reskrim dalam menentukan pengaduan 
tersebut, merupakan tindak pidana dan membuat LP sebagai awal 
dilakukan penyidikan oleh Reskrim. 

   

 3) Sebagai kontrol terhadap ketepatan dan kecepatan pengiriman LP ke 
Piknas Mabes Polri. 

   
 b. Kanit SPKT 
   

 1) Menerima laporan pengaduan masyarakat dengan pelayanan yang 
terbaik (Pelayanan Prima) dan mengadakan pemeriksaan awal. 

   

 2) Melaksanakan kordinasi dan diikuti dengan piket Reskrim sesuai 
dengan perkara yang dilaporkan (Reskrim dan ResNarkoba). 

   

 3) Membuat Laporan Polisi setelah mendapat rekomendasi dari Reskrim 
dan melaporkan LP ke Piknas Mabes Polri. 

   
  c.    Banit ..... 
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 c. Banit SPKT 
   
 1) Membantu Ka SPKT dalam tugas pelayanan laporan pengaduan 

masyarakat secara umum. 
   

 2) Membantu segala bentuk administrasi pendukung dalam pelaksanaan 
pelayanan laporan pengaduan sampai pembuatan LP. 

   
 d. Petugas Reskrim dan ResNarkoba 
   
 1) Melayani setiap pengaduan masyarakat khususnya yang datang 

melapor ke SPKT tentang tindak pidana. 
   
 2) Melaksanakan diskusi dan kordinasi dengan Kanit SPKT untuk 

menentukan laporan pengaduan tersebut merupakan tindak pidana 
atau bukan yang diawali dengan pemeriksaan terhadap pelapor. 

   
 3) Membuat rekomendasi kepada SPKT untuk pembuatan LP jika terbukti 

laporan tersebut merupakan tindak pidana. 
    
 4) Jika tindak pidana tersebut tertangkap tangan atau ditemukan 

langsung oleh petugas Reskrim, maka akan dibuatkan LP model A dan 
selanjutnya memintakan nomor ke SPKT dengan mengetahui Kanit 
SPKT. 

   
 5) Memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat yang ingin 

mengetahui hasil perkembangan penyidikan petugas terhadap 
masalah yang sedang ditangani. 

   
 6) Melayani public complain terhadap penyelesaian masalah kriminal 

yang sedang ditangani petugas Reskrim. 
  
 e. Petugas Propam 
   
 1) Melayani setiap pengaduan masyarakat yang harus ditangani oleh 

petugas Propam. 
   
 2) Menerima laporan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran atau 

penyimpangan anggota Polri dan PNS Polri untuk ditangani sesuai 
dengan prosedur hukum. 

   
 3) Pelanggaran anggota yang dilaporkan masyarakat ke Propam lebih di 

tekankan pada masalah tipiring atau pelanggaran disiplin. 
   
 4) Melayani laporan masyarakat terhadap penyimpangan anggota secara 

umum  dan melayani public complain terhadap perilaku anggota dalam 
tugas dan diluar dinas.  

   
   
   

  2.  Mekanisme..... 
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2. Mekanisme Pelayanan Pengaduan Sampai Pembuatan LP. 
   
 Sebelum penjelasan tentang mekanisme untuk lebih memudahkan 

menerapkan mekanimse tersebut berjalan, maka ada pemahaman yang perlu 
diberikan sebagai tambahan dalam pembuatan LP. 
Adapun syarat-syarat Laporan Polisi secara formil dan materiil dapat diuraikan 
sebagai berikut : 

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.  MATERIL....... 
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Dengan ..... 
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  Dengan memahami tentang pembuatan Laporan Polisi setiap petugas 
pelayanan laporan pengaduan masyarakat dapat menerapkan kedalam suatu tata 
cara atau mekanisme  pelayanan pengaduan yang optimal, serta produk Laporan 
Polisi yang dibuat akan optimal pula. 

  
  Tata cara kinerja yang telah disampaikan mengenai pelayanan pengaduan 

sampai pembuatan Laporan Polisi semuanya akan mendukung. Jika petugas 
yang mengawaki memahami akan tugasnya yang merupakan suatu proses 
kinerja yang dilaksanakan secara terpadu. 

  
  Adapun mekanisme atau tata cara pelayanan pengaduan masyarakat ke 

SPKT dapat dijelaskan pada skema alur pikir di bawah ini: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.   Pembuatan ..... 



19 
  
  
3. Pembuatan dan pengiriman Laporan Polisi ke Piknas Mabes Polri 
  
  Pelaksanaan tugas pembuatan Laporan Polisi merupakan tugas terakhir 

terpadu yang dilakukan dengan fungsi opsnal Reskrim dan Narkoba. Walaupun 
demikian jika Laporan Polisi tersebut model A, tetap saja harus mengetahui Kanit 
SPKT dan mengambil nomor. Pelaksanaan kegiatan selanjutnya, Reskrim akan 
menindak lanjuti Laporan Polisi tersebut dengan melakukan investigasi dalam 
menegakkan hukum. 

  
  Dengan penjelasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, 

baik pembuatan Laporan Polisi model A dan Laporan Polisi model B semuanya 
harus memenuhi syarat dan tata cara yang telah menjadi ketentuan dan 
kebijakan Pimpinan. Dari masyarakat datang melapor tentang tindak pidana yang 
diadukan ke SPKT, menerima Laporan pengaduan sampai pada proses 
pemeriksaan atau penanganan yang terpadu dan terakhir pada pembuatan 
Laporan Polisi jika perkara yang di laporkan memenuhi unsur-unsur tindak pidana 
atau cukup bukti, dengan pertimbangan berdasarkan kepentingan (mesecytas) 
tertentu yang menuntut kewajiban petugas harus membuat Laporan Polisi. Salah 
satu contoh yang dapat disampaikan di sini yaitu : laporan pengaduan terhadap 
WNA yang datang melapor karena peristiwa asusila atau pemerkosaan. Dengan 
azas pelayanan kepada masyarakat dan kepentingan negara, maka hal tersebut 
segera dibuatkan Laporan Polisi  untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan dan 
penyidikan oleh petugas Reskrim. 

  
  Dari Laporan Polisi yang sudah dibuat tersebut, maka harus dapat di 

pertanggungjawabkan, karena setiap Laporan Polisi yang dibuat, pada 
kesempatan pertama akan dilaporkan ke Piknas Mabes Polri. Jadi pendataan 
oleh Mabes Polri mengenai Laporan Polisi yang masuk dari SPKT Polres tetap 
dilakukan dan menjadi penilaian tersendiri terhadap kelancaran pelaporannya dan 
yang tidak kalah pentingnya yaitu tindak lanjut penanganan perkara dari Laporan 
Polisi yang sudah masuk ke Piknas Mabes Polri. 

  
 Ketentuan sistem dan Mekanisme Pelaporan ke Piknas 
  
 a. Laporan Polisi baik dari SPKT Polres di laporkan ke Piknas Mabes Polri. 
   

 b. Pengiriman Laporan Polisi agar dilakukan pada kesempatan pertama. 
   

 c. Operator Komputer SPKT: 
   

  1) Operator Harus Terampil/terlatih; 
  2) Harus Bisa mengisi Aplikasi format LP yang telah ditentukan Piknas 

Mabes Polri; 
  3) Operator anggota siaga SPKT dan sudah di Sprinkan. 
    
 d. Jika ada kerusakan jaringan agar segera dilakukan perbaikan (kordinasi     

Bid TI). 

 

BAB  V ..... 
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BAB  V 
 

PROSEDUR OPERASIONAL PELAYANAN PENGADUAN  
MASYARAKAT YANG TERPADU 

 
 

Untuk membahas mekanisme pelaksanaan tugas pelayanan pada SPKT, maka 
tidak lepas dari penjelasan tentang urutan langkah-langkah dari awal sampai akhir 
yang harus dilaksanakan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 
  

Proses urutan langkah-langkah tersebut tentunya diawali dari laporan 
masyarakat, pengaduan masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung              
atau pelayanan terhadap seluruh kepentingan masyarakat ke SPKT, kemudian dari 
laporan masyarakat tersebut dilanjutkan dengan proses pelayanan oleh petugas       
Polri di SPKT dan fungsi-fungsi terkait sampai ada suatu pemecahan masalah,        
serta adanya aut come yang dapat dirasakan dan masyarakat menjadi puas.  

 

Dari gambaran tersebut di atas, selanjutnya untuk membahas lebih dalam  
tentang mekanisme pelaksanaan tugas pelayanan di SPKT sesuai dengan proses 
pelayanan yang sudah dijelaskan, tentunya sesuai dengan urutan langkah-langkah 
yang ada, yang diawali dari laporan masyarakat, pengaduan masyarakat dan 
kepentingan masyarakat, maka mekanisme pelaksanaan tugas pelayanan secara   
garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua) dan dapat dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Prosedur Operasional Terhadap Pelayanan Laporan Langsung 
  

 Pelayanan langsung apabila masyarakat yang melapor, mengadu dan 
mempunyai kepentingan datang langsung ke kantor Polisi atau lebih khususnya 
lagi di SPKT.  Setelah datang dan melapor, maka masyarakat tersebut akan 
dilayani oleh petugas pelayanan Polri sesuai dengan kepentingan dari proses  
awal sampai akhir. 

  

 Adapun mekanisme terhadap pelayanan secara langsung tersebut dapat 
dijabarkan sebagai berikut: 

  

 a. Mekanisme laporan/pengaduan masyarakat yang merupakan Tindak    
Pidana kalau laporan/pengaduan masyarakat tersebut merupakan         
tindak pidana, maka proses awal dari pelayanan kepada masyarakat     
sesuai unsur-unsur pasal yang dipersangkakan akan dilakukan pembuatan 
Laporan Polisi (LP). 

   

  Untuk lebih jelasnya, mekanisme yang dapat diberikan sebagai pedoman 
dalam pelaksanaan tugas pelayanan sesuai dengan urutan proses 
pelayanan yaitu: 

   

  1) Masyarakat mempunyai kepentingan. 
  2) Masyarakat datang ke SPKT. 
  3) Masyarakat diterima oleh piket SPKT. 
  4) Untuk SPKT Polres diterima terlebih dahulu oleh anggota Penjagaan 

(mengisi buku tamu). 

 

5)    Pelayanan ..... 
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  5) Pelayanan awal terhadap laporan dan pengaduan masyarakat 
(pemeriksaan awal) oleh Kanit SPKT. 

  6) Pelayanan pemeriksaan oleh piket  SPKT dan piket Reskrim. 
  7) Proses diskusi terhadap tindak pidana atau bukan. 
  8) Menentukan pasal-pasal atau unsur-unsur pidana yang dilanggar. 
  9) Rekomendasi Reskrim kepada SPKT untuk dibuatkan LP. 
  10) Pembuatan LP oleh piket SPKT. 
  11) LP diserahkan ke Reskrim dengan nota dinas. 
  12) Melaporkan LP ke Piknas  Mabes Polri. 
    
 b. Mekanisme laporan/pengaduan masyarakat Bukan Tindak Pidana kalau 

laporan/pengaduan masyarakat tersebut bukan merupakan tindak pidana, 
maka proses awal dari pelayanan kepentingan dan laporan/pengaduan 
masyarakat yang tidak terbukti suatu tindak pidana dapat dijelaskan sesuai 
dengan urutan mekanisme pelayanan sebagai berikut:  

   

  1) Masyarakat mempunyai kepentingan. 
  2) Masyarakat datang ke SPKT. 
  3) Masyarakat diterima oleh piket SPKT. 
  4) Untuk SPKT Polda diterima terlebih dahulu oleh anggota Penjagaan 

(mengisi buku tamu). 
  5) Pelayanan awal pengaduan masyarakat oleh Kanit SPKT (bukan 

tindak pidana). 
  6) Pelayanan kepentingan masyarakat. 
  7) Petugas melaksanakan pelayanan prima (etika dan estetika). 
  8) Meneruskan ke piket fungsi sesuai kepentingannya. 
  9) Adanya pemecahan masalah. 
  10) Kepentingan masyarakat terlayani dengan baik. 
  11) Masyarakat puas. 
  12) Public Trust. 
    
2. Prosedur Operasional Terhadap Pelayanan Laporan Tidak Langsung 
  

 Pelayanan laporan tidak langsung apabila masyarakat yang melapor, mengadu 
atau yang mempunyai kepentingan tidak datang langsung ke kantor Polisi atau di 
SPKT, tetapi melalui telepon call center SPKT atau melalui call center 110 yang 
terhimpun di Mabes Polri.  

  

 Untuk pelayanan yang tidak langsung ini, maka pelayanannya dapat dilakukan 
secara internal dan eksternal sesuai kebutuhan yang dilakukan petugas 
pelayanan SPKT dan piket fungsi yang ada. 

  

 Untuk lebih jelasnya dari pelayanan laporan tidak langsung secara 
mekanismenya dapat dijabarkan sebagai berikut : 

  

 a. Pelayanan Internal. 
   

  Dari laporan, pengaduan atau kepentingan masyarakat melalui Call Center 
sesuai urut-urutan atau mekanisme pelayanan yang dilakukan SPKT dapat 
dijelaskan sebagai berikut : 

 
 

1)   Masyarakat ..... 
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  1) Masyarakat mempunyai kepentingan. 
  2) Masyarakat telepon ke call center SPKT atau call center 110 Mabes 

Polri. 
  3) Penerimaan telepon dari masyarakat sesuai dengan etika pelayanan 

yang benar. 
  4) Menanyakan secara detail baik identitas pelapor maupun 

kepentingannya. 
  5) Petugas mencatat pada buku registrasi. 
  6) Petugas (anggota Penjagaan) meneruskan ke piket fungsi atau cukup 

ditangani oleh Kanit SPKT. 
  7) Adanya pemecahan masalah. 
  8) Kepentingan masyarakat terlayani dengan baik. 
  9) Masyarakat puas. 
  10) Public Trust. 
    
 a. Pelayanan Eksternal. 
   

  Dari laporan, pengaduan atau kepentingan masyarakat melalui call center 
yang membutuhkan pelayanan eksternal oleh petugas di luar kantor SPKT 
atau di luar kantor Kepolisian tingkat Polres.  

   

  Adapun mekanisme pelayaan eksternal yang dilakukan oleh petugas SPKT 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 

   

  1) Masyarakat mempunyai kepentingan. 
  2) Masyarakat telepon ke call center SPKT atau call center 110 Mabes 

Polri. 
  3) Penerimaan telepon dari masyarakat sesuai dengan etika pelayanan 

yang benar. 
  4) Menanyakan secara detail baik identitas pelapor maupun 

kepentingannya. 
  5) Petugas mencatat pada buku registrasi. 
  6) Petugas (anggota Penjagaan) meneruskan ke piket SPKT. 
  7) Piket SPKT meneruskan ke piket fungsi sesuai laporan/ pengaduan 

masyarakat dengan mengedepankan fungsi. 
  8) Mengedepankan fungsi Sabhara untuk pelayanan pengamanan dan 

patroli (presentif) serta mendatangi TKP dan Pam TKP. 
  9) Mengedepankan fungsi Reskrim untuk pelayanan mendatangi TKP 

dan olah TKP. 
  10) Mengedepankan fungsi Intelijen untuk kegiatan yang perlu 

dilaksanakan penyelidikan terlebih dahulu sebagai tindak lanjut dari 
laporan masyarakat.   

  11) Menindaklanjuti setiap laporan yang telah dilakukan tindakan awal 
sampai pada tindakan kepolisian selanjutnya, bahkan sampai 
pembuatan Laporan Polisi bila merupakan tindak pidana. 

    
Mekanisme pelaksanaan tugas pelayanan di SPKT dibuat dalam bentuk              

pamplet dan dapat dilihat baik oleh petugas dan masyarakat yang datang di SPKT 
ditingkat Polres. 
 
 

Dengan ..... 
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Dengan adanya mekanisme tersebut pelaksanaan pelayanan di SPKT lebih     
jelas dan terkoordinir karena akan menjadi sinergitas yang telah disepakati dan      
SOP yang jelas dalam pelaksanaan tugas masing-masing fungsi Opsnal dengan 
SPKT. 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STANDAR...... 
  

MEKANISME PELAYANAN 

SPKT POLRES BIMA KOTA 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PROSES PENERIMAAN PELAYANAN MASYARAKAT 

    
 a. 1. Tujuan 
   2.  

  Standar Operasional Prosedur ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman 
bagi pesonel SPKT dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan 
kepada masyarakat yang datang ke Kantor SPKT Polres Bima Kota. 

    
 b. Proses penerimaan pelayanan masyarakat. 
   3.  

  1) 4. Petugas Resepsionis menyampaikan salam selamat datang di Sentra 
Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bima Kota; 

  2) 5. Masyarakat dipersilahkan mengisi buku tamu; 
  3) 6. Petugas Resepsionis / Penjagaan memberikan nomor antrean dan 

mempersilakan menunggu panggilan nomor antrean; 
     
 c. 6. Mekanisme Proses penerimaan pelayanan masyarakat. 

 

RECEPSIONIS MASYARAKAT PEMANDU 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PROSES PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT  

YANG DATANG LANGSUNG 

    

 a. 3. Tujuan 
   4.  

  Standar Operasional Prosedur ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman 
bagi pesonel SPKT dalam melaksanakan tugas menerima pengaduan 
masyarakat yang datang langsung ke kantor SPKT Polres Bima Kota. 

    
 b. Proses penerimaan pelayanan masyarakat. 
   7.  

  1) 8. Petugas Resepsionis menyampaikan salam selamat datang di Sentra 
Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bima Kota; 

  2) Masyarakat dipersilahkan mengisi buku tamu; 

  3) Petugas Resepsionis / Penjagaan memberikan nomor antrean dan 

mempersilakan menunggu panggilan nomor antrean; 

  4) 9. Petugas Resepsionis / Penjagaan memanggil masyarakat sesuai 
nomor antrean; 

  5) Pemandu mengantarkan pelapor / pengadu ke tempat penerimaan 

laporan / pengaduan; 

  6) 10. Petugas penerima laporan membuatkan Laporan Polisi dan 
memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan. 

     

 c. 7. Mekanisme Proses penerimaan laporan / pengaduan masyarakat yang 
datang langsung 

 

RECEPSIONIS MASYARAKAT PEMANDU. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 
PROSES PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN MASYARAKAT  

MELALUI TELEPON 
    

 a. 5. Tujuan 
   6.  

  Standar Operasional Prosedur ini dibuat dengan tujuan sebagai pedoman 
bagi pesonel SPKT dalam melaksanakan tugas menerima pengaduan 
masyarakat yang disampaikan melalui telepon ke kantor SPKT Polres               
Bima Kota. 

    

 b. Proses penerimaan laporan/pengaduan masyarakat melalui telepon. 
   11.  

  1) 12. Petugas operator telepon menyampaikan salam terimakasih telah 
menghubungi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Bima Kota; 

  2) Petugas Operator telepon menayakan dan mencatat identitas lengkap 
pelapor/pengadu dalam buku penerimaan telepon; 

  3) Petugas operator menerima lapor/pengadu menutup telepon dan akan 

di hubungi kembali; 

  4) Petugas operator telepon menghubungi pelapor/pengadu; 
  5) Bila nomor telepon tidak bisa dihubungi beberapa kali, maka laporan 

tidak ditindak lanjuti; 
  6) Jika pelapor/pengadu bisa dihubungi maka ditanyakan keperluanya 

dan diminta untuk tidak menutup telepon karena akan dihubungkan ke 
nomor telepon petugas penerima laporan pengaduan; 

  7) Petugas penerima laporan/pengaduan menerima dan mencatat 
laporan/pengaduan serta menuangkan dalam bentuk laporan polisi; 

  8) 13. Setelah laporan polisi selesai dibuat meminta pelapor/pengadu datang 
ke kantor SPKT untuk menandatangani laporan / pengaduan. 

     

 c. 8. Mekanisme penerimaan laporan/pengaduan masyarakat melalui telepon. 
 

 

OPERATOR TELEPON 
MASYARAKAT 

(PELAPOR/PENGADU) 
PETUGAS PENERIMA 
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BAB  VI 
 

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN 
 

Pengawasan dan Pengendalian merupakan suatu hal yang sangat memegang 
peranan penting dalam pelaksanaan tugas. 

 

Pada teori manajemen yaitu adanya controlling disamping fungsi kegiatan manajemen 
lain berupa: Planning, Organizing dan Actuating atau lebih dikenal dengan POAC  
 

Kegiatan pokok manajemen yang harus ada dilaksanakan berupa 4 (empat) point 
tersebut harus menjadi pedoman dalam operasional organisasi, termasuk kinerja    
SPKT Polres. 
 

Pada pengawasan dan pengendalian dilingkup pelaksanaan tugas SPKT dapat 
dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: “Pengawasan Internal” secara berjenjang di dalam 
pelaksanaan tugas pokok pelayanan yang ada di dalam SPKT sendiri dan 
“Pengawasan Eksternal” yang dilakukan oleh pimpinan dan bisa juga dilakukan oleh 
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas pokok pelayanan yang ada di SPKT Polres. 

 
1. Pengawasan Internal SPKT. 
  

 Pada SPKT Polres secara struktur organisasi, maka personel yang mengawaki 
pelaksanaan tugas masih sederhana.     

   

 Sesuai Perkap 23 tahun 2010 hanya ada Ka SPKT dan 3 Kanit saja.  Oleh karena 
itu dalam pengawasan internal di SPKT Polres, pengawasan dan pengendalian 
hanya dilakukan oleh Ka SPKT Polres terhadap para Kanit SPKT yang bertugas 
melaksanakan piket SPKT dalam melayani masyarakat secara terpadu yang 
artinya dengan melibatkan fungsi operasional yang lain dalam melayani 
masyarakat. 

   

2. Pengawasan Eksternal SPKT. 
  

 Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan dan berjenjang sampai    
ke bawah yang berupa hirarki dan pengawasan oleh masyarakat sesuai dengan 
job diskriptionnya.  

  

 a. Pada SPKT Polres. 
   

  Merupakan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan 
secara hirarki dalam tugas dan juga pengawasan dari masyarakat terhadap 
pelaksanaan tugas SPKT, sehingga masyarakat bisa menilai pelayanan 
yang dilakukan oleh Polri khususnya petugas SPKT baik pelayanan internal 
dan eksternal. 

   

  Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas pelayanan di SPKT 
Polres dapat dijabarkan sebagai berikut : 

   

  1) Kapolres. 
  

 

 

   Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap tugas SPKT 
Polres secara keseluruhan atau global dalam menjamin pelaksanaan 
pelayanan prima Kepolisian di Polres.   

   

 
   

Ka SPKT...... 
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   Ka SPKT Polres bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya 

kepada Kapolres.  
    

  2) Wakapolres. 
    
   Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap operasional 

pelaksanaan tugas pelayanan di SPKT Polres termasuk menjamin 
mutu pelayanan petugas SPKT,  yaitu petugas SPKT Polres dan piket 
fungsi yang ada SPKT di Polres. 

    

   Ka SPKT bertanggung jawab terhadap pelaksanaan operasional 
tugas pelayanan secara keseluruhan kepada Waka Polres dan 
sekaligus menjamin standard minimal pelayanan di SPKT Polres. 

    

  3) Kabag Ops Polres 
    
   Melaksanakan pengawasan kinerja dan memberikan arahan dalam 

pelaksanaan tugas, baik pelayanan internal maupun eksternal serta 
operasional pelaksanaan tugas secara keseluruhan. 

    

   Ka SPKT Polres melaksanakan arahan Kabag Ops Polres untuk 
operasional pelaksanaan tugas khususnya pengiriman Laporan/LP   
ke Piknas Mabes Polri.       

    

  4) Masyarakat/Stake Holder 
    
   Sebagaimana pada tingkat SPKT Polres juga membuka pengawasan 

eksternal kritik, saran dan masukan dari Stake Holder masyarakat 
yang peduli terhadap pelayanan Kepolisian, khususnya SPKT dengan 
memberikan peluang kontrol melalui “Kotak Saran” yang dipasang 
pada pelayanan SPKT Polres. 

    

   Pengawasan oleh masyarakat bisa dilakukan secara langsung        
baik kepada Ka SPKT maupun pimpinan Polres dan secara tidak 
langsung melalui tempat yang telah disediakan berupa “Kotak Saran” 
yang ada di SPKT Polres.  

    

   Oleh karena itu setiap SPKT Polres harus menyediakan  “Kotak 
Saran” sebagai sarana pengadaan masyarakat terhadap pelayanan 
Polri khususnya yang dilaksanakan petugas di SPKT.    

    

 
 

 
 
 
 
 

BAB  VII ..... 
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BAB  VII 
 
 

PENUTUP 
 
 

Dengan selesainya pembuatan naskah ini, tentunya selaku penulis patut 
mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena bisa berbuat untuk lebih 
optimalnya operasional SPKT Polres Bima Kota. 

 
Dengan Standar Operasional Prosedur ini diharapkan bisa dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas pelayanan di SPKT, sehingga kinerja SPKT Polres Bima Kota bisa 
diukur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai Perkap Nomor 22 dan 23 tahun 2010 
dalam melaksanakan Pelayanan Prima Kepolisian kepada masyarakat. 

 
 
Demikian yang bisa disampaikan dalam mengakhiri penulisan naskah ini, bila 

ada kekurangan dan kesalahan, kami selaku penulis mohon maaf sebesar-besarnya 
dan untuk lebih sempurnanya naskah Standar Operasiona Prosedur SPKT Polres 
Bima Kota, tentunya kami akan menerima saran dan masukan dari para pembaca, 
selanjutnya mohon petunjuk lebih lanjut kepada Pimpinan. 

 
 
  Ditetapkan di  : Raba 
  pada tanggal   :       Januari 2016 
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