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Menimbang: a. bahwa Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa
Tenggara Barat merupakan alat negara yang berperan dalam
menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi
penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas, fungsi dan peran
Direktorat Reserse Kriminal Khusus dapat dilaksanakan secara
efektif, efisien dan mencapai sasaran yang ditetapkan, diperlukan
piranti lunak yang mengatur Hubungan Tata Cara Kerja di lingkungan
Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB maupun dengan
lintas sektoral;

c. bahwa hubungan tata cara kerja di lingkungan Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda NTB diharapkan dapat tercipta mekanisme
kerja yang efektif, efisien dan akuntabel bagi terselenggaranya tugas-
tugas di bidang operasional dan pembinaan sesuai tata kerja yang
telah ditetapkan; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur
Reserse Kriminal Khusus tentang Hubungan Tata Cara Kerja di
Lingkungan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4168);

2. Peraturan. . . .
.…..
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2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22
Tahun 2010 tanggal 28 Agustus 2010 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 tahun
2011 tanggal 27 Juni 2011 tentang Pokok-Pokok Hubungan Tata
Cara Kerja (HTCK) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia; dan

5. Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Nomor 01
Tahun 2014 tentang Pokok–Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di
Lingkungan Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN
DAERAH NUSA TENGGARA BARAT TENTANG HUBUNGAN TATA
CARA KERJA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL
KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT.

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah
alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat,  menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam
negeri;

2. Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat Polda NTB
adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara
Barat yang berada dibawah Kapolri;

3. Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana dan
wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda;

4. Satuan Fungsi adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan
kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

5. Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disingkat Ditreskrimsus
adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Polda yang berada di bawah
Kapolda; 6. Hubungan . . . . .
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6. Hubungan Vertikal adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur
pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung
dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang
berdasarkan struktur organisasi;

7. Hubungan Horizontal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka
koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat;

8. Hubungan Diagonal adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka
koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau lintas unsur; dan

9. Hubungan Lintas Sektoral adalah hubungan kerja antar Polri dengan
Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), badan atau
instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

Pasal 2

Tujuan peraturan ini:

a. sebagai pedoman bagi seluruh pejabat/personel di lingkungan Direktorat Reserse
Kriminal Khusus Polda NTB dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari
sesuai Organisasi dan Tata Kerja (OTK) yang telah ditetapkan;dan

b. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efekif
dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip peraturan ini:

a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi
dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;

b. prosedural, hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme
tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;

c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggung jawabkan;

d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan
memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi; dan

e. efektifdan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan
dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan.

Pasal 4

Susunan organisasi Ditreskrimsus Polda NTB,terdiri dari:
a. Unsur . . . . .
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a. Unsur Pimpinan,terdiri dari:
1. Direktur Reserse Kriminal khusus (Dir reskrimsus); dan
2. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Wadir reskrimsus).

b. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan, terdiri dari:

1. Bagian Pengawasan penyidikan (Bag wassidik);
yang dibantu tiga Unit dan sejumlah Penyidik Utama.

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bag bin opsnal), terdiri dari:
a) Sub Bagian Administrasi Operasional (Subbag min opsnal); dan
b) Sub Bagian Analisa dan Evaluasi (Subbag anev).

3. Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag renmin), terdiri dari:
a) Urusan Perencanaan (Urren);
b) Urusan Adminstrasi (Urmin);
c) Urusan Keuangan (Urkeu); dan
d) Urusan Tata Usaha (Urtu).

4. Kasikorwas PPNS, terdiri dari:
a) Sub Seksi Bantuan Penyidikan (Subsi ban sidik); dan
a) Sub Seksi Pembinaan Kemampuan (Subsi bin puan).

c. Unsur  Pelaksana Tugas Pokok, terdiri dari:

1. Sub Direktorat (Subdit) I yang dibantu oleh dua Unit;
2. Sub Direktorat (Subdit) II yang dibantu oleh dua Unit;
3. Sub Direktorat (Subdit) III yang dibantu oleh dua Unit; dan
4. Sub Direktorat (Subdit) IV yang dibantu oleh dua Unit.

BAB II
BENTUK HUBUNGAN

Bagian Kesatu
HubunganVertikal

Paragraf 1
Unsur Pimpinan

Pasal 5

HTCK Dirreskrimsus dengan Wadirreskrimsus bersifat vertikal, meliputi:

a. Dirreskrimsus menetapkan, menyelenggarakan dan mengendalikan kebijakan
strategis dan teknis fungsi Ditreskrimsus Polda NTB;

b. Wadirreskrimsus membantu Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya sebagai
pengendali pelaksanaan tugas sehari-hari seluruh unsur satuan Ditreskrimsus Polda
NTB; c. Wadirreskrimsus…..
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c. Wadirreskrimsus memimpin organisasi Ditreskrimsus sesuai dengan tugasnya dalam
hal Dirreskrimsus Polda NTB berhalangan;

d. Wadirreskrimsus melaksanakan tugas lain atas perintah Dirreskrimsus Polda NTB
sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan

e. Wadirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada
Dirreskrimsus Polda NTB.

Paragraf 2
Unsur Pimpinan dengan Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 6
(1) HTCK Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dengan Bagwassidik bersifat vertikal, meliputi:

a. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memimpin, membina, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas Bag wassidik Ditreskrimsus Polda NTB;

b. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan arahan dan petunjuk melakukan
koordinasi dan pengawasan proses penyidikan tidak pidana dilingkungan
Ditreskrimsus, serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang terkait dengan
proses penyidikan;

c. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan petunjuk, arahan dan perintah
lainnya untuk dilaksanakan oleh Bag wassidik termasuk mewakili Dirreskrimsus
sesuai perintah/petunjuk;

d. Kabag wassidik memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai
bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus;
dan

e. Kabag wassidik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali
Wadirreskrimsus.

(2) HTCK Kabag wassidik dengan para Unit dan staf yang berada di bawahnya bersifat
vertikal adalah membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanakan tugas dalam
rangka pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang
dilakukan oleh subdit pada Ditreskrimsus; melaksanakan supervisi, koreksi, asistensi
kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana; pengkajian efektivitas
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan
gelar perkara; memberi saran dan masukan kepada Dirrekrimsus terkait pengawasan
penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat dan pemberian bantuan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik pada
Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

(3) Para Kanit yang berada di bawah Bagwassidik dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari bertanggungjawab kepada Kabagwassidik.

Pasal 7
(1) HTCK Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dengan Bagbinopsnal bersifat vertikal,

meliputi:
a. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memimpin, membina, mengawasi dan

mengendalikan pelaksanaan tugas Bagbinopsnal Ditreskrimsus Polda NTB;
b. Dirreskrimsus. . . . .
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b. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus melaksanakan pembinaan melalui analisis dan
gelar perkara beserta penangannanya, mempelajari dan mengkaji efektifitas
pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan fungsi
serta menghimpun berkas perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur
yang terkait dan mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi
dan dokumentasi program Ditreskrimsus Polda NTB;

c. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan petunjuk, arahan dan perintah
lainnya untuk dilaksanakan oleh Kabagbinopsnal, termasuk mewakili
Dirreskrimsus sesuai perintah/petunjuk;

d. Kabagbinopsnal memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai
bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus;
dan

e. Kabagbinopsnal dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali
Wadirreskrimsus Polda NTB.

(2) HTCK Kabag bin opsnal dengan para Subbag dan staf yang berada di bawahnya
bersifat vertikal, meliputi:
a. Kabag binopsnal membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas

Kasubagminops dan stafnya (Paur dan Banum) dalam rangka penyelenggaraan
pelatihan fungsi, pengarsipan berkas perkara, dan pengadministarsian kegiatan
penyelidikan dan penyidikan;  dan

b. Kabag bin opsnal membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
Kasubaganev dan stafnya (Paur dan Banum) dalam rangka menganalisis dan
mengevaluasi, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi
dan dokumentasi.

(3) Para Kasubbag yang berada di bawah Bag bin opsnal dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari bertanggung jawab kepada Kabag bin opsnal.

Pasal 8

(1) HTCK Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dengan Subbagrenmin bersifat vertikal,
meliputi:

a. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memimpin, membina, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagrenmin dan stafnya;

b. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan arahan dan petunjuk mengenai
penyelenggaraan fungsi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan
pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam termasuk personil, materiil dan
keuangan di lingkungan Ditreskrimsus;

c. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan petunjuk, arahan dan perintah
lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasubbagrenmin dan stafnya;

d. Kasubbagrenmin memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai
bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus;
dan

e. Kasubbagrenmin. . . . .
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e. Kasubbagrenmin dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali
Wadirreskrimsus Polda NTB.

(2) HTCK Kasubbagrenmin dengan para Urusan (Ur)  dan staf yang berada dibawahnya
bersifat vertikal, meliputi:

a. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
Kaurren dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan produk-
produk perencanaan dan anggaran di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB;

b. Kasubbagrenmin membina,  mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
Kaurmin dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum)  dalam rangka pembinaan dan
pengembangan personil, pengelolaan materiil logistik serta penyiapan
administrasi pendukungnya  yang dibutuhkan di lingkungan Ditreskrimsus Polda
NTB;

c. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
Kaurkeu dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum)  dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan dan administrasi keuangan, penggajian personel serta penyiapan
administrasi dan kelengkapan pendukung bidang keuangan yang dibutuhkan di
lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB; dan

d. Kasubbagrenmin membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas
Kaurtu dan stafnya (Pamin, Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus Polda
NTB.

(3) Para Kaur yang berada  di bawah Subbagrenmin dalam melaksanakan tugasnya
sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasubbagrenmin.

Pasal 9

(1) HTCK  Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dengan Sikorwas PPNS bersifat vertikal,
meliputi:

a. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memimpin, membina, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas Sikorwas PPNS Ditreskrimsus Polda NTB;

b. Dirrekrimsus/Wadirreskrimsus memberikan arahan dan petunjuk tehnis pada
Sikorwas PPNS dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB;

c. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan
oleh Kasikorwas PPNS,termasuk mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus sesuai
perintah/petunjuk;

d. Kasikorwas PPNS memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai
bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada
Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus; dan

e. Kasikorwas PPNS dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali
Wadirreskrimsus Polda NTB. (2) HTCK . . . . .
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(2) HTCK Kasikorwas PPNS dengan para Subsi dan staf yang berada di bawahnya
bersifat vertikal meliputi:

a. Kasikorwas PPNS  membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan
tugas Kasubsibansidik dan staf (Bamin/Banum) dalam rangka memberikan
bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS; dan

b. Kasikorwas PPNS  membina, mengawasi dan mengendalikan  pelaksanaan
tugas Kasubsibinpuan dan staf (Bamin/Banum) dalam rangka memberikan
pembinaan dan bimbingan teknis dan taktis kepada PPNS.

(3) Para Kasubsi yang berada  di bawah para Sikorwas PPNS dalam melaksanakan
tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasikorwas PPNS.

Paragraf 3
Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok

Pasal 10

(1) HTCK  Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus dengan para Subdit (I, II, III dan IV) bersifat
vertikal, meliputi:

a. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memimpin, membina, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas para Subdit Ditreskrimsus Polda NTB;

b. Dirrekrimsus/Wadirreskrimsus memberikan arahan dan petunjuk  tehnis pada
para Subdit  dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan, tindak pidana
yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB;

c. Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan
oleh para Kasubdit, termasuk mewakili Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus sesuai
perintah/petunjuk;

d. Para Kasubdit memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang
tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada
Dirreskrimsus/Wadirreskrimsus; dan

e. Para Kasubdit dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibawah kendali
Wadirreskrimsus Polda NTB.

(2) HTCK para Kasubdit (I, II, III dan IV) dengan para Unit (delapan unit/masing-masing
Subdit terdiri dari dua unit) dan staf yang berada di bawahnya bersifat vertikal adalah
membina, mengawasi, dan mengendalikan pelaksanaan tugas para Kanit dan stafnya
(Panit dan Banit/Banum) dalam rangka penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
yang terjadi di daerah hukum Polda NTB; pemberkasan dan penyelesaian berkas
perkara sesuai ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana.

(3) Para Kanit yang berada  di bawah para Subdit dalam melaksanakan tugasnya sehari-
hari bertanggung jawab kepada Kasubdit I, II, III dan IV.

Bagian . . . . .
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Bagian Kedua
Hubungan Horizontal

Paragraf 1

Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan

Pasal 11

(1) HTCK para Bag (Wassidik dan Binopsnal), Subbag (Renmin) dan Si pada
Ditreskrimsus bersifat horizontal, meliputi :
a. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan

dengan pengawasan penyidikan tindak pidana dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan;

b. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka melaksanakan pembinaan melalui
analisis dan gelar perkara, pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan
dan penyidikan, pelaksanaan pelatihan fungsi, menghimpun dan memelihara
perkas perkara, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi
dan dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda NTB;

c. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan penyusunan perencanaan program kerja dan anggaran, menajemen
Sarpras, personel dan kinerja serta pengelolaan keuangan, pelayanan
ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB; dan

d. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan
dengan pengawasan penyidikan termasuk pemberian bimbingan teknis dan taktis
serta bantuan konsultasi penyidikan kepada PPNS.

(2) HTCK para Unit, para Subbag, para Ur dan para Subsi pada Bagwassidik,
Bagbinopsnal, Subbagrenmindan Sikorwas PPNS bersifat horizontal, meliputi:

a. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka membina, mengawasi dan
mengendalikan pelaksanakan tugas dalam rangka pengawasan pelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang di lakukan oleh subdit pada
Ditreskrimsus; melaksanakan supervisi, koreksi, asistensi kegiatan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana; pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan
dan penyidikan tindak pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara; memberi
saran dan masukan kepada Dirrekrimsus terkait pengawasan penyidikan,
termasuk menjawab pengaduan masyarakat, dan pemberian bantuan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh penyidik
pada Subdit Ditreskrimsus dan PPNS.

b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelatihan fungsi,
pengarsipan berkas perkara dan pengadministarsian kegiatan penyelidikan dan
penyidikan;

c. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka menganalisis dan mengevaluasi,
mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan dokumentasi;

d. berkoordinasi . . . . .
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d. berkoordinasi dan kerjasama  dalam penyusunan produk-produk perencanaan
dan anggaran di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB;

e. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka pembinaan dan pengembangan
personil, pengelolaan materiil logistik serta penyiapan administrasi pendukungnya
yang dibutuhkan di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB;

f. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka penyelenggaraan kegiatan dan
administrasi keuangan, penggajian personel serta penyiapan administrasi dan
kelengkapan pendukung bidang keuangan yang dibutuhkan di lingkungan
Ditreskrimsus Polda NTB; dan

g. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB.

(3) Para Kanit, para Kasubbag, para Kaur dan para Kasubsi dalam melaksanakan
tugasnya sehari-hari bertanggung jawab kepada para Kabag, Kasubbagrenmin dan
Kasikorwas PPNS.

Paragraf  2
Unsur Pelaksana tugas Pokok

Pasal 12

(1) HTCK para Subdit I, II, III dan IV dan para Unit pada Ditreskrimsus bersifat horizontal
adalah berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melakukan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana yang terjadi di daerah hukum Polda NTB.

(2) HTCK para Unit yang berada di bawah Subdit I, II, III dan IV bersifat horizontal,
meliputi:

a. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka melakukan penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB;

b. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka pemberkasan dan penyelesaian
berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan
penyidikan tindak pidana; dan

c. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka penerapan manajemen anggaran
serta manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

(3) Para Kanit (I, II, III dan IV) dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari
bertanggungjawab kepada Kasubdit (I, II, III dan IV).

Bagian . . . . .
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Bagian Ketiga

Hubungan Diagonal

Pasal 13

HTCK  para Bag (Wassidik dan Binopsnal), Si dan Subbagrenmin (unsur pembantu
pimpinan/pelayanan) dengan Para Subdit I, II, III dan IV (unsur pelaksana tugas pokok)
pada Ditreskrimsus bersifat diagonal, meliputi:
a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pengawasan proses penyidikan tindak

pidana di lingkungan Ditreskrimsus serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat
yang terkait dengan pengaduan masyarakat;

b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan di lingkungan Ditreskrimsus
melalui analisis dan gelar perkara beserta penangannya, mempelajari dan mengkaji
efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan, melaksanakan latihan
fungsi, menghimpun dan memelihara berkas perkara yang telah selesai diproses dan
bahan literatur, mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan
dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus Polda NTB;

c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan perencanaan program kerja
dan anggaran, manajemen Sarpras, personel, kinerja, pengelolaan keuangan dan
pelayanan ketatausahaan serta urusan dalam lingkungan Ditreskrimsus Polda NTB;
dan

d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan
tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB.

Pasal 14

HTCK Para Subdit I, II, III dan IV (unsur pelaksana tugas pokok) dengan para Bag
(Wassidik dan Binopsnal), Si dan Subbagrenmin (unsur pembantu pimpinan/pelayanan)
pada Ditreskrimsus bersifat diagonal, meliputi:
a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polda NTB;

b. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka pemberkasan dan penyelesaian berkas
perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana; dan

c. berkoordinasi dan kerjasama  dalam rangka penerapan manajemen anggaran serta
manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Bagian . . . . .
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Bagian Empat
Hubungan Lintas Sektoral

Pasal 15

HTCK dalam bentuk hubungan lintas sektoral Ditreskrimsus Polda NTB dengan instansi
terkait, meliputi:

a. koordinasi dan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi antara lain dalam rangka proses
penyidikan suatu tindak pindana dan pembangunan sistem penegakan hukum
(Criminal Justice System);

b. koordinasi dan kerjasama dengan Pengadilan Tinggi antara lain dalam rangka proses
penyidikan suatu tindak pindana dan pembangunan sistem penegakan hukum
(Criminal Justice System);

c. koordinasi dan kerjasama dengan Bank Pemerintah/Swasta antara lain dalam rangka
kelancaran proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana yang berkaitan
dengan perbankan dan kerja sama untuk tabungan gaji personel Ditreskrimsus; dan

d. koordinasi dengan Kanwil Perbendaharaan NTB dan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) NTB dalam rangka pembinaan teknis di bidang
anggaran dan keuangan.

BAB III
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

(1) Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh
Dirreskrimsus, para Kabag, para Kasubdit, Kasi dan Kasubbagrenmin secara
berjenjang sesuai struktur organisasi Ditreskrimsus Polda NTB;

(2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengawasan secara langsung,
monitoring, analisis dan evaluasi; dan

(3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau periodik oleh
Dirreskrimsus, para Kabag, para Kasubdit, Kasi dan Kasubbagrenmindi lingkungan
Ditreskrimsus Polda NTB.

BAB IV …..
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Peraturan Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal April 2016

DIRRESKRIMSUS POLDA NTB

PRASETIJO UTOMO, S.I.K., M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70010199

Disahkan di Mataram
pada tanggal April 2016
KEPALA KEPOLISIAN DAERAH NUSA TENGGARA BARAT

Drs. UMAR SEPTONO, S.H.,M.H.
BRIGADIR JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLDA NTB NOMOR 37 TAHUN 2016

Paraf:

1. Konseptor/Ksbgrenmin :

2. Dirreskrimsus :

3. Kabidkum :

4. Kasetum :

5. Karorena :

6. Wakapolda :

P A R A F

1.KASATKER :

2.KABIDKUM :

3.KASETUM :

4.WAKA POLDA :


