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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN
4.1 Sejarah singkat Kepolisian Sektor Selatpanjang
Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Sektor (Polsek) Selatpanjang, Satuan
lalu-lintas. Polsek Selatpanjang terletak di Jl.Merdeka, Kec.Tebing Tinggi,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, yang memiliki aksesbilitas baik dan mudah
dijangkau, terhubung langsung dengan Polres kabupaten Kepulauan Mranti dan
pusat ibu kota Pemerintahan di kabupaten Meranti.
4.2 Visi dan Misi Kepolisian sektor Tebing Tinggi
Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan ketertiban
masyarakat, Polsek selatpanjang harus mampu beradaptasi pada perubahan dan
perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di tengah dinamika
yang begitu pesat. Polsek menghadapi tantangan yang semakin berat yang pada
akhirnya memperluas benteng Polsek Selatpanjang dalam menghadapi perubahan
yang cepat. Polsek Selatpanjang harus memiliki pandangan ke depan yang
mampu memberikan arah pengembangan dan kemajuan yang lebih tinggi
dibanding dengan intensitas permasalahan yang dihadapi. Sebagai pedoman ke
depan telah dirumuskan visi dan misi Polsek selatpanjang yaitu “Terwujudnya
pelayanan kamtibmas prima, tegaknya hukum dan keamanan di wilayah
Kepolisian sektor Tebing Tinggi yang mantap serta terjalinnya sinergi Polisional
yang proaktif”.
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Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam
misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:
a. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi

penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.
b. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah,

responsif, dan tidak diskriminatif.
c. Menjaga keamanan, ketertiban dan

kelancaran lalu lintas untuk

menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
d. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam

negeri.
e. Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat

patuh hukum.
f. Menegakkan

hukum

secara

profesional,

obyektif,

proporsional,

transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa
keadilan.
g. Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern seluruh

sumber daya Kepolisian Resort Kulon Progo guna mendukung
operasional tugas-tugas.
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h. Membangun sistem sinergis polisional interdepartemen dan lembaga

Internasional maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun
kemitraan dan jejaring kerja (partnership building/networking).
i. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dan

bernegara, mengingat selatpanjang

bagian dari Provinsi riau

merupakan kota pendidikan banyak penduduk pendatang baru untuk
menuntut ilmu.
j. Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional dan

modern melalui diklat, dikjur, dikbang dengan didasari iman dan amal
sholeh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang dan
berkelanjutan.
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4.2.2 Struktur Organisasi Kepolisian sektor Tebing Tinggi
Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai struktur
organisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau unit
mempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untuk mempermudah
dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untuk menghindarkan
tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagian serta untuk mempermudah
pimpinan

dalam

melakukan

pengawasan.

Di

Polsek

tebing

tinggi

mempergunakan sistem pengorganisasian, maksudnya bahwa pembagian dan
pengelompokannya disesuaikan dengan ilmu, keahlian dan jabatan serta
bidangnya masing-masing.
A. Kapolsek tebing tinggi
Merupakan pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kapolres. Kapolsek bertugas:


memimpin, membina, mengawasi, mengatur dan mengendalikan satuan
organisasi di lingkungan Polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam
jajarannya termasuk kegiatan pengamanan markas; dan



memberikan saran pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan
pelaksanaan tugasnya.

48

B. Wakapolsek
Merupakan unsur pimpinan Polsek yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kapolsek. Wakapolsek bertugas:


membantu Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi,
mengatur,



mengendalikan, dan mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan
organisasi Polsek;



dalam batas kewenangannya memimpin Polsek dalam hal Kapolsek
berhalangan; dan



memberikan saran pertimbangan kepada Kapolsek dalam hal pengambilan
keputusan berkaitan dengan tugas pokok Polsek.

Polsek Tipe Metropolitan, Polsek Tipe Urban, dan Polsek Tipe Rural, Kapolsek
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakapolsek.

C. Unsur Pengawas
merupakan unsur pengawas yang berada di bawah Kapolsek. Unit Provos
bertugas melaksanakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk
pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri
dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan
tindakan

personel

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

Polri;
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pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan
tindakan personel Polri;



penegakan disiplin dan ketertiban personel Polsek;



pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi
Polri;



pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang
dan telah menjalankan hukuman disiplin dan kode etik profesi; dan



pengusulan rehabilitasi personel Polsek yang telah melaksanakan hukuman
berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian yang dilakukan;

Unit Provos dipimpin oleh Kanit Provos yang bertanggung jawab kepada Kapolsek
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Unit Provos dalam melaksanakan tugas dibantu oleh perwira:
1. Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal), yang bertugas melakukan
pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan/atau kode etik
profesi

Polri,

pengusulan

rehabilitasi

personel

Polsek

yang

telah

melaksanakan hukuman berdasarkan hasil pengawasan dan penilaian; dan
2. Unit Provos, yang bertugas melakukan pelayanan pengaduan masyarakat
tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan
disiplin dan ketertiban personel Polsek, serta pelaksanaan pengawasan dan
penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan
hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi Polri.
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Unit Paminal, hanya terdapat pada Polsek Tipe Metropolitan.Unsur Pelayanan
dan Pembantu PimpinanSium merupakan unsur staf pembantu pimpinan dan
pelayanan yang berada di bawah Kapolsek. Sium bertugas menyelenggarakan
perencanaan, pelayanan administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam,
pelayanan markas, perawatan tahanan serta pengelolaan barang bukti di lingkungan
Polsek. Dalam melaksanakan tugasnya, Sium menyelenggarakan fungsi:


perencanaan kegiatan, pelayanan administrasi umum serta ketatausahaan dan
urusan dalam antara lain kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polsek;



pelayanan administrasi personel dan sarpras;



pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitas kantor, rapat, protokoler
untuk upacara, dan urusan dalam di lingkungan di lingkungan Polsek; dan



perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti;

Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.
Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:
1. Urusan Perencanaan Administrasi (Urrenmin), yang bertugas melakukan
perencanaan kegiatan dan administrasi personel serta sarpras;
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2. Urusan Tata Urusan Dalam (Urtaud), yang bertugas melakukan pelayanan
administrasi umum, ketatausahaan dan urusan dalam, kearsipan, dan
pelayanan markas di lingkungan Polsek; dan
3. Urusan Tahanan dan Barang Bukti (Urtahti), yang bertugas melakukan
perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti.

D. SPKT
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap
laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta
memberikan pelayanan informasi. Dalam melaksanakan tugasnya, SPKT
menyelenggarakan fungsi:


pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain dalam
bentuk 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), dan Surat
Izin Keramaian;



pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain
Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan
pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
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pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon,
pesan singkat, faksimile, jejaring sosial (internet);



pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian
kepada Kapolsek.

SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada Kapolsek, dan dalam
pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

E. Unitintelkam
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
Unitintelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelijen di bidang keamanan
meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini
(early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan
terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan
perizinan; Dalam melaksanakan tugasnya, Unitintelkam menyelenggarakan
fungsi:


pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan dan produk intelijen di
lingkungan Polsek;



pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya
deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning),
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pengembangan

jaringan

informasi

melalui

pemberdayaan

personel

pengemban fungsi intelijen;


pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau
informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat
kecamatan/kelurahan;



pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan
serta penyusunan produk intelijen;



penyusunan intel dasar, prakiraan intelijen keamanan, dan menyajikan hasil
analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan



pemberian pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan
masyarakat lainnya, penerbitan SKCK kepada masyarakat yang memerlukan,
serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.

Unitintelkam dipimpin oleh Kanitintelkam yang bertanggung jawab kepada
Kapolsek, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

Khusus untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitintelkam dalam melaksanakan tugas
dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan
kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, dan mengumpulkan, menyimpan,
dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi
sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan,
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pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan
serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polsek, dan
pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas menyelenggarakan
kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam
bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, surat
pemberitahuan kegiatan politik, dan SKCK kepada masyarakat yang
membutuhkan,

dan

melakukan

pengawasan

dan

pengamanan

atas

pelaksanaannya; dan c. Sub Unit (Subnit), yang bertugas melaksanakan tugastugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen dasar guna
terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early
warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan
intelijen dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu
mendapat perhatian pimpinan.

F. Unitreskrim
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
Unitreskrim bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana,
termasuk fungsi identifikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitreskrim
menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;
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pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik
sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan



pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan.

Unitreskrim dipimpin oleh Kanitreskrim yang bertanggung jawab kepada Kapolsek
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus
untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan
pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, menganalisis kasus
beserta penanganannya;
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas melaksanakan kegiatan
administrasi penyidikan dan ketatausahaan;
3. Sub Unit Identifikasi (Subnitident), yang bertugas melakukan identifikasi
untuk kepentingan penyidikan; dan
4. Sub Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak
pidana di daerah hukum Polsek, dan memberikan pelayanan dan perlindungan
khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Unitbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah
Kapolsek. Unitbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi
kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi
dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya,
Unitbinmas menyelenggarakan fungsi:


pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam
rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan
peraturan perundang-undangan;



pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap
komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan



pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi
pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat
dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

Unitbinmas dipimpin oleh Kanitbinmas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus
untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas merencanakan dan
menyelenggarakan administrasi kegiatan operasional pembinaan masyarakat;
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2. Sub Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subnitbinpolmas), yang
bertugas memberdayakan peran serta masyarakat dan kegiatan Polmas, yang
meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan
masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non
pemerintah dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi
dalam kehidupan masyarakat.
3. Sub Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Subnitbintibmas), yang bertugas
melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen
masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
4. Sub Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Subnitbinkamsa), yang bertugas
melaksanakan koordinasi dan pembinaan teknis terhadap bentukbentuk
pengamanan swakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan
masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

G. Unitsabhara
sebagaimana dimaksud Pasal 84 huruf e merupakan unsur pelaksana tugas
pokok yang berada di bawah Kapolsek. Unitsabhara bertugas melaksanakan
Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek
vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas.
Dalam melaksanakan tugasnya, Unitsabhara menyelenggarakan fungsi:
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pelaksanaan tugas Turjawali;



penyiapan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas patroli,
pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;



pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan
pengamanan TPTKP; dan



penjagaan dan pengamanan markas.

Unitsabhara dipimpin oleh Kanitsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolsek
dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus
untuk Polsek Tipe Metropolitan, Unitsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu
oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas mengendalikan
kegiatan Turjawali, penegakan hukum Tipiring, TPTKP dan pengamanan
markas;
2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin), yang bertugas merencanakan dan
menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan Unitsabhara;
3. Sub Unit Patroli (Subnitpatroli), yang bertugas melaksanakan kegiatan
Turjawali, penegakkan hukum Tipiring dan TPTKP; dan
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4. Sub Unit Pengendalian Massa (Subnitdalmas), yang bertugas melaksanakan
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa serta melaksanakan kegiatan
penjagaan dan pengamanan markas.

H. Unitlantas
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
Unitlantas bertugas melaksanakan Turjawali bidang lalu lintas, penyidikan
kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam
melaksanakan tugasnya, Unitlantas menyelenggarakan fungsi:


pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja sama
lintas sektoral dan Dikmaslantas;



pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan



pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas
dalam rangka penegakan hukum.

Unitlantas dipimpin oleh Kanitlantas yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek. Khusus untuk
Polsek Tipe Metropolitan, Unitlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh:

1. Perwira Unit Operasional (Panitopsnal), yang bertugas melaksanakan dan
mengendalikan Dikmaslantas dan kerja sama di bidang lalu lintas;
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2. Perwira Unit Administrasi (Panitmin) yang bertugas merencanakan dan
menyelenggarakan administrasi umum yang berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan Unitlantas;
3. Sub Unit Kecelakaan (Subnitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu
lintas dalam rangka penegakan hukum; dan
4. Sub Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan, dan Patroli (Subnitturjawali),
yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap
pelanggaran

lalu

lintas

dalam

rangka

penegakan

hukum

dan

Kamseltibcarlantas.

I. Unitpolair
merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolsek.
Unitpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi
patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan
perairan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Unitpolair menyelenggarakan
fungsi:


pelaksanaan patroli, pengawalan, penegakan hukum di wilayah perairan, dan
pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polsek; dan



pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan;

Unitpolair dipimpin oleh Kanitpolair yang bertanggung jawab kepada Kapolsek dan
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolsek.

