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MOTTO 

 

 

 

v Cita-cita menghendaki perjuangan, perjuangan menghendaki 

pengorbanan, dan pengorbanan itu menghendaki ketabahan 

hati. 

v Hidup adalah perjuangan, siapa mencari akan mendapat, 

siapa yang berusaha akan berhasil. Dan ... Siapa yang malas 

akan hancur!! 

v Guru tanpa murid bukan apa-apa ... murid tanpa guru apa 

jadinya!! 

( Ki Hajar Dewantoro) 
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ABSTRAK 

 

 

     Jalu Setio Bintoro, D 1105525, 2007, PENINGKATAN STATUS 
POLRESTA MENJADI POLTABES SEBAGAI UPAYA STRATEGIS 
PENGEMBANGAN INSTITUSI KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA, 
Skripsi, Program S-1 Non Reguler Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 111 halaman. 
 
     Penulisan Skripsi ini, bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang 
bagaimana proses peningkatan status Polresta menjadi Poltabes dan apa sajakah 
upaya-upaya strategis yang dilaksanakan oleh Poltabes Surakarta sehubungan 
dengan perubahan status tersebut yang kaitannya dengan kegiatan pelayanan dan 
pengayoman masyarakat, sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti apa tugas 
dan fungsi kepolisian kota besar Surakarta dalam bidang pembinaan kamtibmas. 
Di samping itu, penulisan Skripsi ini juga diharapkan berguna untuk menambah 
dan memperdalam wawasan kita mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab 
institusi kepolisian sebagai pengayom dan pelayan masyarakat serta berbagai hal 
di lingkup institusi kepolisian itu sendiri yang diharapkan dengan adanya 
informasi tersebut maka masyarakat dapat berperan serta aktif bersama-sama 
jajaran kepolisan dalam meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum di wilayah 
kota Surakarta.  

Penulisan Skripsi ini bersifat deskriptif, menggunakan data primer dan 
sekunder serta teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 
studi pustaka dari berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan 
fungsi kepolisian kota Surakarta. 

Dari hasil yang diperoleh, dapat diketahui bahwa peningkatan status 
kepolisian kota Surakarta dari Polresta menjadi Poltabes dilatarbelakangi oleh 
berbagai faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal serta berbagai 
pertimbangan lain sesuai dengan visi dan misi Polri untuk terus meningkatkan 
kinerjanya sebagai aparat penegak hukum di Indonesia.  

Peningkatan Status tersebut telah ditetapkan dalam Surat Telegram 
Kapolri No. Pol : ST/ 253/ II/ 2006 tanggal 27 Pebruari 2006, yang dalam 
pelaksanaannya dilakukan secara berkesinambungan. Berbagai perubahan 
mendasar seperti penambahan jumlah personil, pemekaran organisasi, 
penambahan sarana dan fasilitas dan peningkatan kinerja personil dilaksanakan 
untuk menyesuaikan tingkat pelaksanaan tugas operasional, kemampuan yang 
dimiliki dan stakeholder yang ada sebagai wujud profesionalisme kepolisian kota 
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Surakarta dalam menjalankan tugas pokoknya melindungi dan melayani 
masyarakat. 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Adalah dambaan fitrah setiap manusia untuk dapat hidup dalam suasana 

damai, aman dan tertib. Karena itulah dalam masyarakat manapun terbentuk atau 

dibentuk sistem nilai yang mengatur tingkah laku para anggota masyarakat. 

Sistem nilai tersebut ada yang diangkat menjadi hukum formal dan ada pula yang 

menjadi kebiasaan-kebiasaan yang dianggap etis, adat-istiadat yang dijadikan 

patokan moralitas anggota masyarakat. Untuk mengawasi pelaksanaan sistem 

nilai yang diangkat menjadi hukum formal, maka diciptakan aparat penegak 

hukum yang bernama polisi dengan tugas utama menegakkan sistem keamanan 

dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). 

  Gangguan kamtibmas sering menjadi keresahan masyarakat. Masyarakat 

merasa tidak aman dan nyaman bilamana kejahatan semakin meningkat. Dengan 

demikian, maka polisi hadir. Kehadiran polisi berkaitan dengan penegakan hukum 

maupun pemeliharaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat 

(kamtibmas). 

 Sebagai institusi kepolisian yang ada di Indonesia, Polri mengemban tugas 

yang cukup berat, yaitu sebagai pelayan dan pengayom masyarakat (to serve and 

protect), sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan dengan baik dan dengan hal 

tersebut diharapkan akan ikut berperan pula dalam peningkatan pembangunan 
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nasional. Pada kenyataannya, polisi dan masyarakat saling membutuhkan. Hal ini 

bagaikan dua sisi yang tidak terpisahkan. Masyarakat membutuhkan kehadiran 

polisi, dan partisipasi masyarakat memang selalu diharapkan oleh polisi. Di dalam 

menjalankan tugas kemasyarakatan tersebut menyebabkan polisi harus selalu siap 

berada di tengah-tengah kahidupan masyarakat. Namun pada kenyataannya, 

masyarakat kurang mau berpartisipasi dengan polisi. Padahal untuk menjaga 

kamtibmas membutuhkan kerjasama kedua belah pihak secara timbal balik, 

sehingga tingkat kejahatan bisa diminimalkan. Sejauh ini meskipun usaha dan 

kerja polisi sudah diupayakan semaksimal mungkin, citra polisi di mata 

masyarakat belum dapat disebut menggembirakan. Masih sangat terbatas rasa 

simpati masyarakat terhadap kepolisian. Seperti dikatakan Anton Tabah, (1998 : 

137) : 

“ … tidak jarang masih tertanam stigma yang miring terhadap polisi, 
apalagi ditengah semangat reformasi mereka kian disorot tajam sebagai 
lembaga penegak hukum yang dianggap sarat nepotisme, kolusi dan 
korupsi”. 

 
Hal senada juga dituturkan oleh mantan Kapolri, Awaluddin Jamin, dalam Anton 

Tabah (1998 : 137 – 138) : 

“Persepsi masyarakat terhadap polisi yang cenderung minus tersebut, 
paling tidak, dapat dilihat pada masyarakat kebanyakan/awam. Apabila 
kita perhatikan, sumber terpenting yang kemungkinan menjadi 
pemicunya paling tidak terletak pada tiga hal : Pertama, adanya kesan 
bahwa polisi dikonotasikan secara finansial, dalam arti pada berbagai 
kasus seperti urusan lalu lintas, pelepasan tahanan, pengusutan perkara 
dan keperluan memperoleh surat-surat keterangan dari kepolisian, 
semuanya dapat diselesaikan jika tersedia sejumlah uang yang 
mengaturnya. Kedua, berkaitan dengan kenyataan tugas kepolisian 
sebagai penegak hukum, jelas di sini polisi akan bertindak untuk mencari 
dan menemukan kesalahan, tetapi kesan yang ditangkap orang awam 
adalah polisi hanya mencari-cari kesalahan untuk dalih kepentingan 
pribadi dan kompensasi tertentu dari orang yang (dianggap) bersalah. 
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Ketiga, adanya kesan polisi tampil dalam profil “seadanya”, kurang 
profesional dalam bertugas, tetapi pada saat lain tampil dalam profil yang 
garang, kejam, sewenang-wenang dan sok kuasa”. 

 Terlepas dari baik buruknya citra polisi, harus kita akui bahwa polisi 

memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Jika tidak ada polisi, 

maka kehidupan masyarakat akan berjalan serampangan tanpa kontrol dan 

gangguan kamtibmas akan banyak terjadi. Adapun gangguan kamtibmas yang 

seringkali terjadi di masyarakat bisa diakibatkan oleh adanya berbagai persoalan. 

Misalnya persoalan sosial politik, sosial ekonomi atau sosial budaya yang cukup 

potensial memunculkan gangguan kamtibmas. Berbagai sumber persoalan yang 

muncul misalnya persoalan sosial politik, yaitu dengan adanya perasaan 

masyarakat akan pelayanan yang kurang profesional, apalagi yang bertentangan 

dengan kaidah sebenarnya. Hal ini akan menimbulkan antipati dan bahkan 

perlawanan masyarakat terhadap institusi kepolisian, apalagi yang berkaitan 

dengan kebutuhan hakikinya. Selain itu, masih ada keluhan dan kesangsian dari 

warga masyarakat akan kepastian dan perlindungan hukum yang adil bagi semua 

warga negara. Pandangan seperti ini potensial menjadi gangguan stabilitas 

kamtibmas apabila tidak dipecahkan sedini mungkin, ataupun masalah konflik 

intern di dalam tubuh organisasi sosial politik dan sebagainya. 

 Permasalahan di bidang sosial ekonomi bisa disebabkan oleh golongan 

bawah. Hal tersebut berkaitan dengan proses pemerataan pendapatan yang belum 

tercapai sepenuhnya. Di lain pihak, proses kemitraan yang sedang dilaksanakan 

oleh polisi dan masyarakat belum begitu terasa hasilnya secara luas. Ada juga 

potensi lain, yaitu adanya kecemburuan sosial yang dipicu oleh adanya persaingan 

di bidang perdagangan yang menyebabkan makin sempitnya ruang gerak 
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golongan ekonomi lemah. Juga adanya ketidakadilan perlakuan terhadap pekerja 

dan beraneka ragam etnis. Adapun proses pembangunan kehidupan masyarakat 

dari alam agraris menuju industrialisasi telah membentuk nilai budaya baru yang 

lebih progresif dan responsif. Bentuk perilakunya lebih bersifat kelompok atau 

massal terhadap masalah yang dihadapinya Untuk mengantisipasi gelagat 

ancaman tersebut, Polri dituntut untuk dapat menjalankan tugas, fungsi dan 

wewenang polisi yaitu dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

ketentuan-ketentuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Ada tiga hal penting dari fungsi utama dibentuknya institusi kepolisian 

yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pelayanan masyarakat, yaitu fungsi 

preemtif, fungsi preventif, dan fungsi represif. 

1. Fungsi preemtif adalah upaya untuk menggugah perhatian (attention) dan 

menanamkan pengertian (understanding) pada masyarakat, hal ini 

bertujuan untuk melahirkan sikap penerimaan (Acceptance) sehingga 

secara sadar mau berperan serta (participation) dalam upaya pembinaan 

kamtibmas pada umumnya dan ketaatan pada hukum (Law Abiding 

Citizen) khususnya. 

2. Fungsi Preventif (pencegahan) merupakan upaya pemeliharaan 

keselamatan jiwa-raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan 

ketertiban atau bencana termasuk memberikan perlindungan ataupun 

pertolongan. 

3. Fungsi Represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan 

dan penanganan gangguan kamtibmas atau kriminalitas. 
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Selain itu, penanggulangan terhadap masalah-masalah kejahatan tidaklah 

sekedar terbatas pada upaya-upaya penegakan hukum, seperti yang dilakukan 

Polri selama ini. Tetapi juga sangat tergantung pada keberhasilan bangsa dalam 

menata kehidupan masyarakatnya secara menyeluruh. Terutama dalam 

melenyapkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindak kejahatan yang 

tersebar di seluruh sisi kehidupan masyarakat. Selain itu, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi juga dapat membawa dampak berkembangnya modus 

operandi kejahatan dan makin diabaikannya norma-norma sosial. Perkembangan 

modus operandi kejahatan dan semakin kompleksnya bentuk gangguan 

kamtibmas, mengisyaratkan bahwa ancaman dan tantangan itu tidak bisa 

ditanggulangi hanya dengan kemampuan Polri semata, melainkan peran serta 

seluruh komponen masyarakat.   

 Kita semua menyadari bahwa tantangan tugas yang dihadapi polisi saat ini 

dan dimasa mendatang akan semakin berat dan kompleks, baik tugas-tugas di 

bidang operasional maupun tugas-tugas pembinaan. Adanya spektrum ancaman 

global terhadap kamtibmas bukannya makin surut, tetapi semakin jauh lebih 

berkembang pesat dan nyata, seperti maraknya penggunaan narkoba, money 

laundring, kejahatan internasional dan berbagai kejahatan yang masuk dalam 

kejahatan dimensi baru. Ancaman internal juga semakin menambah panjang 

deretan masalah yang dihadapi, luas geografis yang belum semua terjangkau 

pembangunan, demografi, pluralis serta multietnik kulturis. Dalam konteks 

organisasi dan manajemen, meningkatnya beban dan tantangan tugas di bidang 

operasional seyogyanya diimbangi dan diikuti dengan peningkatan kontribusi dari 
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fungsi-fungsi pendukung (support function) secara optimal, sehingga segenap 

potensi sumber daya yang dimiliki polisi dapat dikerahkan, dimobilisasikan, 

dikoordinasikan dan difokuskan pada sasaran-sasaran selektif dan prioritas dalam 

pelaksanaan tugas pokok polisi secara menyeluruh.  

 Kota Surakarta merupakan salah satu daerah dengan predikat kota wisata 

di Jawa Tengah, karena dikenal sebagai pusat adat dan budaya masyarakat 

sehingga banyak didatangi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. 

Di kota Surakarta juga banyak terdapat sekolah hingga perguruan tinggi baik 

negeri maupun swasta, hal ini dapat menjadi salah satu pendorong semakin 

bertambahnya kepadatan jumlah penduduk karena banyaknya pelajar dan 

mahasiswa yang berasal dari luar daerah di segenap penjuru wilayah Indonesia 

yang tinggal di kota ini untuk mencari ilmu. 

 Disisi lain, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin 

canggihnya alat transportasi dan komunikasi menjadikan hubungan masyarakat 

satu dengan masyarakat lainnya semakin terbuka sehingga menimbulkan 

fenomena baru dalam tatanan bermasyarakat. Kondisi ini dapat diperjelas dengan 

semakin kritis dan tingginya tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan 

kepolisian di kota Surakarta. Demikian pula halnya dengan masyarakat kota 

Surakarta yang tidak dapat lepas dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi ini, walaupun masyarakat Surakarta dikenal sebagai masyarakat 

yang setia pada budaya tradisional, namun pada kenyataannya dalam menyikapi 

perubahan sosial sangatlah terbuka. Keadaan masyarakat demikian bilamana tidak 

disikapi dengan arif adalah sangat berpotensial menjadi gangguan kamtibmas. 
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Oleh karena, itu seiring dengan meningkatnya dinamika masyarakat yang terus 

berkembang maka dibutuhkan kemampuan polisi untuk memberikan pelayanan 

dan pengayoman kepada masyarakat yang ada di kota ini. 

 Dalam bidang ekonomi, kota surakarta juga merupakan kota dengan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Begitu banyak perusahaan yang 

berbasis di kota Surakarta yang secara materi akan menyerap tenaga kerja dengan 

jumlah yang tidak sedikit. Transaksi yang cukup besar juga terjadi antar 

pengusaha di dalam kota maupun di luar kota Surakarta. Pembangunan pusat-

pusat perbelanjaan yang kian marak juga secara ekonomi akan meningkatkan 

pendapatan masyarakat disamping juga akan menimbulkan munculnya berbagai 

kondisi kerawanan sosial. Jalan-jalan akan semakin padat, lalu lintas kendaraan 

kini menjadi satu permasalahan tersendiri yang cukup menyita perhatian 

Sedangkan dari pandangan politik, kota Surakarta juga cukup dipandang oleh 

berbagai pihak karena begitu kompleksnya kegiatan politik masyarakat, baik yang 

bernafaskan partai, organisasi kemasyarakatan maupun nuansa agama yang 

terkadang melibatkan massa sebagai tenaga pendukungnya. Sampai pada adanya 

potensi atau kerawanan ancaman terorisme oleh aliran ekstrim yang 

mengatasnamakan agama tertentu. Mungkin hal tersebut sekilas memang biasa 

terjadi, tetapi pertentangan yang kadang-kadang meruncing dan menjadi konflik 

horisontal setiap saat membutuhkan penanganan oleh polisi yang serba cepat, 

tepat dan bijaksana. 

 Untuk itu, terhadap berbagai hal yang menimbulkan adanya gejala-gejala 

munculnya gangguan kamtibmas maka diperlukan kajian yang seksama, terutama 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xix

masalah kesadaran hukum masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam 

kamtibmas perlu untuk dibina lebih lanjut, ditumbuhkembangkan dan 

diinternalisasikan menjadi sense of security, karena dipahami bersama bahwa 

kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah bayang-bayang masyarakat itu 

sendiri (the shadow of society). Meningkatnya angka kriminalitas di wilayah 

Poltabes Surakarta dapat dilihat melalui tabel Crime Index berikut ini : 

Tabel 1. Crime Index 5 tahun terakhir 

No Kejadian 2002 2003 2004 2005 2006 
1 Pencurian pemberatan 326 298 301 448 452 
2 Pencurian kekerasan 21 10 39 9 45 
3 Pencurian Ranmor 142 158 217 112 205 
4 Kebakaran 1 1 2 4 1 
5 Penganiayaan berat 15 9 7 13 20 
6 Pengrusakan 20 3 7 13 25 
7 Uang Palsu/Penipuan 4 9 20 17 30 
8 Narkoba 14 11 9 27 35 
9 Perkosaan/ Cabul 26 35 43 70 20 

10 Petasan/ Bahan peledak 61 74 28 37 48 
11 Unjuk rasa  121 216 195 187 136 
12 Perkelahian massal 57 62 20 34 25 

JUMLAH 808 886 888 971 1.042 
(Sumber : Satuan Reskrim Poltabes Surakarta) 

Dengan demikian selama masyarakat itu ada, maka potensi pelanggaran 

dan kejahatan masih mungkin untuk terjadi. 

 Sejalan dengan hal tersebut, untuk lebih mengoptimalkan kinerja yang 

dilakukan jajaran kepolisian yang ada di kota Surakarta, maka Kepolisian Resort 

Kota Surakarta (Polresta) ditingkatkan statusnya menjadi Kepolisian Kota Besar 

Surakarta (Poltabes). Peningkatan status ini bukanlah hanya sekedar pergantian 

nama dan jabatan pimpinan organisasi, melainkan juga peningkatan seluruh 

fungsi-fungsi serta komponen kepolisian yang ada di wilayah kota Surakarta, 
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bahkan sampai pada tingkat Kepolisan Sektor (Polsek) yang ada di tingkat 

kecamatan. 

Secara formal, peningkatan status Polresta menjadi Poltabes diputuskan 

oleh Kapolri dengan Surat Telegram Kapolri No. Pol : ST/ 253/ II/ 2006 tanggal 

27 Pebruari 20061. Hal ini memang merupakan tujuan Kepolisian untuk 

mengupayakan pelayanan dan pengayoman yang terbaik kepada masyarakat kota 

Surakarta. Dari upaya tersebut, nampak bahwa institusi kepolisian khususnya 

yang berada di kota Surakarta (Polresta) berusaha untuk membangun hubungan 

dengan masyarakat, agar masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan 

kamtibmas sehingga masyarakat dapat sadar pada hukum yang berlaku dan 

gangguan kamtibmas dapat diminimalisir. Berbagai perubahan dan 

pengembangan dilaksanakan di berbagai fungsi-fungsi kepolisian yang ada, 

seperti fungsi Samapta, Reserse Kriminal (Reskrim), Intelkam, Bina mitra dan 

Lalu lintas, juga dengan adanya potensi gangguan terorisme, maka Poltabes 

Surakarta juga harus memiliki satuan anti teror yang dalam hal ini masih berada di 

bawah kendali operasi tim Brimob Polri.  Berdasarkan latar belakang di atas, 

maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang kami 

ajukan dengan judul PENINGKATAN STATUS POLRESTA MENJADI 

POLTABES SEBAGAI UPAYA STRATEGIS PENGEMBANGAN INSTITUSI 

KEPOLISIAN KOTA SURAKARTA.  

 

 

                                                 
1 Wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi Poltabes Surakarta tentang dasar hukum 
kepolisian kota Surakarta 
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B. Perumusan Masalah 

 Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai dasar 

awal pelaksanaan penelitian adalah : 

1. Bagaimana proses peningkatan status dari Kepolisian Resort Kota 

(Polresta) menjadi Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Surakarta? 

2. Apa saja upaya-upaya strategis yang dilaksanakan Poltabes Surakarta 

sehubungan dengan perubahan status tersebut?   

 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

memberikan informasi tentang bagaimana proses peningkatan status Polresta 

menjadi Poltabes dan apa sajakah upaya-upaya strategis yang dilaksanakan oleh 

Poltabes Surakarta sehubungan dengan perubahan status tersebut yang kaitannya 

dengan kegiatan pelayanan dan pengayoman masyarakat, sehingga masyarakat 

mengetahui dengan pasti apa tugas dan fungsi kepolisian kota besar Surakarta 

dalam bidang pembinaan kamtibmas dan diharapkan dengan adanya informasi 

tersebut maka dapat berperan serta aktif bersama-sama jajaran kepolisan dalam 

meminimalkan terjadinya pelanggaran hukum di wilayah kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah memperdalam wawasan kita mengenai 

tugas, wewenang dan tanggung jawab institusi kepolisian sebagai pengayom dan 

pelayan masyarakat serta berbagai hal di lingkup institusi kepolisian itu sendiri. 
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Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai wujud peran serta masyarakat 

umum dalam pembinaan kamtibmas melalui pemelajaran kepada khalayak 

mengenai pengembangan institusi kepolisian yang ada di wilayah kota Surakarta 

secara lengkap dan runut. 

 

E. Kajian Pustaka 

1. Perencanaan Strategis 

 Strategi merupakan sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan 

akhir (sasaran). Istilah strategi penggunaannya diawali bersumber dan populer di 

lingkungan militer. Strategi merupakan kiat, teknik dan taktik seorang komandan 

memenangkan pertempuran yang menjadi tujuan utamanya. Strategi berasal dari 

bahasa Yunani, yaitu Strategos yang berarti jenderal atau perwira negara. 

Strategi adalah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu 

organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan 

lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan 

Perencanaan strategis merupakan teknik dan pendekatan baru yang 

menjadi alternatif dalam bidang perencanaan, menggantikan model perencanaan 

lama yaitu perencanaan jangka panjang (long range planning) maupun 

perencanaan yang berdasarkan pada objektif. Dipilihnya perencanaan strategis 

karena dianggap lebih fleksibel dalam arti lebih mampu memprediksi lingkungan 

yang selalu berubah dengan cepat dan penuh ketidakpastian. 

 Perencanaan strategis merupakan rangkaian perkataan yang terdiri dari dua 

kata , yaitu perencanaan dan strategis yang masing-masing memiliki pengertian 
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tersendiri, yang setelah dirangkaikan menjadi suatu terminologi berubah dengan 

memiliki pengertian tersendiri pula. Oleh karena itu, penulis akan langsung 

memberikan definisi perencanaan strategis sebagai satu kesatuan konsep. 

 Definisi perencanaan strategis dalam Suwarsono Muhammad (2002: 5-6) 

adalah sebagai berikut : 

 “Perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk 
membuat keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan 
memandu bagaimana menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang 
dikerjakan organisasi (atau entitas lainnya) dan mengapa organisasi (atau 
entitas lainnya) mengerjakan hal seperti itu”. 

 
Ahli manajemen lainnya, yaitu Winardi menjelaskan pengertian perencanaan 

strategis di dalam buku yang sama (2002: 272) sebagai berikut : 

“Perencanaan strategis mencakup langkah-langkah yang biasanya 
ditempuh oleh para pimpinan guna mengalokasikan sumber-sumber daya 
ke aktivitas-aktivitas yang menggariskan hubungan organisasi-organisasi 
yang bersangkutan dengan lingkungannya”.. 

Kemudian Jauch dan Gullick (1994: 7) menjelaskan perencanaan strategis 

yang dulu lebih dikenal dengan nama perencanaan tahap pertama (First 

Generation Planning) sebagai berikut : 

“Perencanaan strategis yaitu bahwa organisasi memilih penilaian dan 
diagnosis yang paling mungkin mengenai lingkungan masa depan serta 
kekuatan dan kelemahannya sendiri, kemudian mengembangkan strategi 
terbaik untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan dan organisasi”. 

 
Dari Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

strategis adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pimpinan untuk membuat 

keputusan dan tindakan penting  dengan mengadakan diagnosa terhadap kekuatan 

dan kelemahan lingkungan internal serta lingkungan eksternalnya. 

Sedangkan manfaat dari perencanaan strategis bagi suatu organisasi 

menurut Bryson (2001: 12-13) adalah dapat membantu organisasi untuk : 
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1. Berpikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang 
efektif. 

2. Memperjelas arah masa depan. 
3. Menciptakan prioritas. 
4. Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa 

depan. 
5. Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi pembuat 

keputusan. 
6. Menggunakan kekuasaan yang maksimum dalam bidang-bidang yang 

berada di bawah kontrol organisasi. 
7. Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi.  
8. Memecahkan masalah utama organisasi. 
9. Memperbaiki kinerja organisasi. 
10. Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. 
11. Membangun kerja kelompok dan keahlian. 

Proses perencanaan strategis terdiri dari proses delapan langkah yang dapat 

mengembangkan pemikiran dan tindakan strategis dalam lembaga pemerintahan, 

lembaga publik atau lembaga di sektor lain. Langkah-langkah tersebut adalah : 

1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis. 

2. Mengidentifikasi mandat organisasi 

3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi 

4. Menilai lingkungan eksternal : peluang dan ancaman 

5. Menilai lingkungan internal : kekuatan dan kelemahan 

6. Mengidentifikasi isu strategis yang dihadapi organisasi 

7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu 

8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. 

 
Langkah pertama, memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan 

strategis. Tujuan langkah pertama ini adalah menegosiasikan kesepakatan dengan 

orang-orang penting pembuat keputusan (decision maker) atau pembentk opini 

(opinion leader) internal dan eksternal tentang seluruh upaya perencanaan 
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strategis dan langkah perencanaan yang dinilai penting. Langkah kedua, 

mengidentifikasi mandat organisasi, mandat merupakan seuatu yang perlu 

dilakukan, yang lebih terfokus pada fungsi/ tugas dan kewajiban organisasi, 

sehingga tujuan langkah kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan 

sifat mandat yang diemban organisasi, baik formal maupun informal. 

Langkah ketiga, memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi dan nilai 

yang berkaitan erat dengan mandatnya merupakan raison de’entre (pembenaran 

sosial) bagi keberadaannya. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan 

organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan dan apa yang dilakukan. 

Langkah keempat, menilai lingkungan eksternal. Di dalam perencanaan harus 

dieksploitasi lingkungan di luar organisasi untuk mengidentifikasikan peluang dan 

ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasikan 

dengan memantau pelbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial 

dan teknologi. Langkah kelima, menilai lingkungan internal. Untuk mengenali 

lingkungan internal yangberpotensi menimbulkan kekuatan dan kelemahan 

organisasi, yaitu dengan memantau sumber daya (input), strategi sekarang 

(proses) dan kinerja (output). 

Langkah keenam, mengidentifikasikan isu strategis yang dihadapi organisasi. 

Identifikasi isu-isu strategis merupakan langkah penting dalam proses 

perencanaan strategis dimana hal tersebut adalah pilihan kebijakan pokok yang 

akan mempengaruhi mandat, misi, nilai organisasi, tingkat dan perpaduan produk 

atau jasa, klien, biaya, keuangan organisasi atau manajemen. Langkah ketujuh, 

merumuskan strategi untuk mengelola isu. Strategi merupakan peluasan misi guna 
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menjembatani organisasi dengan lingkungannya, yang dikembangkan untuk 

mengatasi isu-isu strategis yang diambil. Langkah kedelapan, menciptakan visi 

organisasi yang efektif untuk masa depan. Langkah terakhir dalam proses 

perencanaan strategis, organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana 

seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan 

mencapai seluruh potensinya. 

Di dalam perencanaan strategis normal terdiri dari empat bagian khas, yaitu : 

1. Dimensi-dimensi strategis lingkungan, yang mempengaruhi kinerja 

organisasi, dalam hal ini kepolisian. Lingkungan eksternal organisasi 

berpengaruh terhadap berbagai macam faktor sehingga perlu perumusan 

dan identifikasi terhadap lingkunan eksternal yang meliputi pengaruh 

modernisasi, teknologi, sosiologis dan politis. 

2. Pemeriksaan sumber-sumber organisasi. Identifikasi terhadap keunggulan 

(competence) khas yang dimiliki organisasi sehingga berpotensi 

menimbulkan kekuatan dan kelemahan bagi organisasi. 

3. Alternatif-alternatif strategis. Dari semua kelompok yang dikumpulkan 

dan dianalisis, maka diidentifikasikan hal-hal strategis pokok yang 

dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. 

4. Pilihan strategis. Langkah terakhir format perencanaan strategis yaitu 

pilihan terhadap alternatif-alternatif strategis menjadi suatu strategi yang 

bertujuan mengembangkan atau memajukan organisasi. 

Di sini, penulis juga akan sedikit menguraikan tentang manajemen strategis, 

meskipun ada pendapat yang menganggap perencanaan strategis dan 
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manajemen strategis berbeda. Sebenarnya keduanya tidak dapat dipisahkan 

karena untuk dapat melaksanakan manajemen strategis yang baik, harus 

diawali dengan perencanaan strategis. Sehingga dapat dikatakan bahwa 

perencanaan strategis merupakan salah satu bagian dari siklus manajemen 

strategis. Oleh karena itu, konsep yang digunakan dalam perencanaan strategis 

adalah konsep manajemen strategis. Hal tersebut sesuai dengan definisi 

manajemen strategis yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi, (2000 : 149) 

yaitu : 

Manajemen strategis adalah perencanaan berskala besar (disebut perencanaan 
strategis) yang berorientasi pada jangkauan masa depan yang jauh (disebut 
visi), dan ditetapkan sebagai keputusan pimpinan (keputusan yang bersifat 
mendasar dan prinsipil), agar memungkinkan organisasi berinteraksi secara 
efektif (disebut misi), dalam usaha menghasilkan sesuatu (perencanaan 
operasional untuk menghasilkan produk) yang berkualitas dengan diarahkan 
pada optimalisasi pencapaian tujuan (disebut tujuan strategik) dan berbagai 
sasaran (tujuan operasional) organisasi. 
 

Manajemen strategis merupakan suatu sistem yang terdiri dari berbagai 

komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi dan bergerak 

secara serentak ke arah yang sama. Diagram manajemen strategis sebagai 

suatu sistem dapat kita lihat sebagai berikut : 
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Gambar 1. 
Bagan Manajemen Strategis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa perencanaan strategis 

merupakan salah satu komponen dari manajemen strategis disamping komponen 

perencanaan operasional. Langkah-langkah perencanaan strategis menurut gambar 

tersebut adalah : 

1. Menetapkan misi dan visi organisasi 

2. Analisis internal 
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Strategis Utama 
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(implementasi strategik) 

Fungsi Manajemen 
Pengorganisasian, 
pelaksanaan dan 
penganggaran 
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Analisis internal Analisis eksternal 

Tujuan Strategik/ 
Jangka Panjang 
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Jangka Sedang 

Program/ Proyek 
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Jaringan Kerja 
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3. Analisis eksternal 

4. Pilihan strategis 

5. Strategi utama 

6. Program-program strategis 

7. Tujuan strategis 

Berdasarkan teori-teori di atas, mengenai langkah-langkah perencanaan 

strategis dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan strategis2 terdiri dari 

lima langkah pokok sebagai berikut : 

1. Identifikasi misi dan mandat organisasi 

2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal (Analisis SWOT) 

3. Identifikasi isu-isu strategis 

4. Evaluasi isu strategis 

5. Merumuskan strategi untuk mengelola isu 

 

3. Kepolisian Sebagai Suatu Organisasi 

Di dalam literatur tentang organisasi terdapat berbagai definisi organisasi 

dengan rumusan yang bervariasi. Rumusan-rumusan ini dibangun berdasarkan 

cara pandang atau interest yang dianut para ahli. Salah satunya adalah Dwight 

Waldo (2004 : 116) yang memberikan definisinya sebagai berikut : 

Organisasi adalah struktur otoritas dan hubungan personal dalam suatu 
sistem administrasi sebagai suatu ekspresi struktural dari kegiatan rasional untuk 
mewujudkan serangkaian tujuan tertentu. 
 

                                                 
2 Wawancara dengan Kepala Bagian Bina Mitra Poltabes Surakarta tentang proses dan faktor yang 
mempengaruhi peningkatan status 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xxx 

Sedangkan Kepolisian apabila dipandang sebagai satu organisasi, maka kita akan 

menemukan dua jati diri organisasi yang berbeda sebelum dan setelah reformasi 

digulirkan. Kedua jati diri ini adalah sebagai berikut : 

a.  Polri sebagai ABRI 

 Polri yang berintegrasi dengan TNI dan disebut sebagai Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia (ABRI). Anton Tabah dalam Bukunya, Catatan Harian 

Seorang Polisi (1994 : 6) mengemukakan bahwa: 

”Dalam wadah ini, para pimpinan Polri membawa organisasi Polri 
berorientasi pada efisiensi tinggi dengan mengajukan sistem otoritas dan kendali 
yang sangat hierarkhis dengan pola-pola sentralisasi, formalistik, dan spesialisasi. 
Kreativitas, inisiatif dan partisipasi anggota dianggap kurang begitu penting. Di 
sini diasumsikan bahwa pimpinan dianggap tahu segalanya, tegas dan berani 
dalam menerapkan sangsi termasuk ancaman dan bersifat otoriter.” 
 
 Dengan berada dalam satu kesatuan sebagai ABRI, tentu saja Polri akan 

kehilangan profesionalisme sebagai organisasi penegak hukum, sebab adanya 

struktur yang sangat hierarkhis menyebabkan Polri akan berusaha untuk 

melaksanakan doktrin tersebut secara total mulai dari pimpinan sampai kepada 

personil di tingkat bawah. Begitu besar pengaruh struktur tersebut terhadap 

kehidupan Polri sehingga dapat dikatakan  bahwa sikap dan perilaku yang muncul 

adalah sikap dan perilaku struktural, di mana hal ini membawa dampak pada 

terabaikannya tujuan utama organisasi. Polri menjadi bersifat arogan, keras dan 

sewenang-wenang. 

b.  Polri Mandiri 

 Tuntutan akan pemberian otoritas yang luas kepada Polri akhirnya digulirkan 

seiring berhembusnya reformasi. Bahkan pemisahan Polri dan TNI merupakan 

satu solusi yang dianggap tepat untuk membenahi profesionalisme organisasi 
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Polri. Otoritas kepolisian yang diharapkan bukan hanya untuk masalah 

operasional semata, tetapi mencakup seluruh sendi-sendi organisasi seperti 

anggaran, personil, sistem rekruitmen, sistem pendidikan dan manajemen 

kepolisian. 

 Dalam membenahi profesionalisme organisasi, perlu juga diperhatikan 

dengan kondisi lingkungan. Suatu upaya strategis yang direncanakan tidak untuk 

diperlakukan pada segala zaman. Upaya tersebut bersifat terbuka, artinya apabila 

keadaan dan kondisi masyarakat berkembang, maka upaya tersebut harus 

disesuaikan dan diadaptasikan. Oleh karena itu melalui Undang-undang Nomor 2 

tahun 2002, Polri bersifat mandiri lepas dari ABRI. Dengan dasar tersebut, maka 

seluruh kegiatan Polri akan langsung berada di bawah kendali Presiden. Hal ini 

memberikan keleluasaan kepada Polri untuk melaksanakan berbagai upaya-upaya 

strategis yang vital bagi perbaikan kinerja organisasi termasuk kinerja anggota 

Polri3. 

 Meskipun demikian, secara filosofis dan historis sangatlah sulit 

meniadakan unsur-unsur sifat kemiliteran dari diri organisasi Polri, Hal ini diakui 

oleh beberapa ahli kepolisian, salah satunya adalah Robert Pheel, seorang pendiri 

Kepolisian Inggris dalam buku karya Anton Tabah (1994 : 8), yaitu : 

”Sulit kiranya menghilangkan tata cara kerja kemiliteran dari dalam organisasi 
kepolisian, karena kepolisian merupakan organisasi yang dilengkapi dengan 
persenjataan lengkap bahkan modern untuk mengimbangi ancaman dan gangguan 
keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada.”  
 
Sebuah organisasi bersenjata seperti Polri memang mutlak memerlukan aturan-

aturan mendasar yang berbeda dengan orang-orang sipil. Karena itulah Polri 

                                                 
3 Wawancara dengan Kepala Bagian Bina Mitra Poltabes Surakarta tentang peran strategis Polri 
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masih harus memiliki tata cara kerja dan disiplin militer dalam batas-batas 

wilayah tertentu. Di samping itu Polri, juga dituntut memiliki keterampilan 

kemiliteran untuk menghadapi keadaan bahaya ekskalasi tinggi seperti adanya 

ancaman terorisme dan gerakan sipil bersenjata.  

Selanjutnya, untuk lebih meningkatkan kinerja Organisasi Polri, maka 

Polri harus menerapkan beberapa langkah strategis menurut Koteen yang dikutip 

oleh J. Salusu (1998 : 105), diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu : 

1. Corporate Strategy (Strategi organisasi). Strategi ini berkaitan dengan 

perumusan misi, tujuan, nilai-nilai dan inisiatif-inisiatif strategis yang baru 

2. Program Strategy (Strategi program). Strategi ini lebih memberikan perhatian 

pada implikasi-implikasi strategis dari suatu program baru. 

3. Resources Support Strategy (Strategi pendukung sumber daya). Strategi ini 

memusatkan pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial 

yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. 

4. Institusional Strategy (Strategi kelembagaan). Fokus dari strategi ini adalah 

mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif 

strategis.. 

4. Strategi Kepolisian Kota Surakarta Dalam Mengembangkan Institusi 

Perubahan selalu terjadi dan tidak dapat diprediksikan. Institusi publik seperti 

halnya Kepolisian Kota Besar Surakarta (Poltabes) dituntut untuk dapat mengikuti 

keinginan dan perkembangan dinamika masyarakat. Sehingga proses manajemen 

strategis perlu diterapkan dalam suatu institusi yang berada dalam dinamika 

lingkungan yang selalu mengalami perubahan dan pergeseran. 
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 Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan kepolisian kota Surakarta 

dapat melaksanakan berbagai tugasnya dengan lancar dimana hal itu juga akan 

makin memperlancar roda dinamika kehidupan masyrakat. 

 Untuk melaksanakan hal tersebut, maka kepolisian kota Surakarta harus 

memiliki suatu konsep yang matang untuk menjadi pertimbangan bagi seluruh 

komponen yang ada agar mendapatkan hasil yang efektif, efisien dan tepat guna. 

Pengembangan institusi yang dilakukan ini hendaknya memperhatikan pula situasi 

dan kondisi lingkungan sekitar dengan tujuan mendapatkan harmonisasi antara 

apa yang diinginkan dengan apa yang akan dilaksanakan. 

Image Building yang dimiliki oleh kepolisian kota Surakarta harus juga 

dilaksanakan karena pada hakekatnya Polri adalah : 

a. Sebagai anggota masyarakat 

b. Sebagai seorang anggota polisi 

c. menjadi bagian dari hukum dalam sistem penegakan hukum 

d. Polisi berurusan dengan keadilan karena merupakan bagian dari sistem 

peradilan 

e. Polisi adalah aparat negara abdi masyarakat yang bertugas melindungi dan 

melayani masyarakat 

f. Suatu institusi yang secara berkesinambungan dikembangkan untuk 

mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku 

 

Atas dasar konseptualiasasi di atas, maka penelitian ini akan 

mengidentifikasikan isu-isu strategis dengan cara menganalisa lingkungan internal 
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dan eksternal yang mempengaruhi strategi Poltabes dalam mengembangakan 

institusinya. Selain itu, penelitian ini juga akan melakukan analisis terhadap 

pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) dalam upaya pengembangan 

institusi tersebut. 

Adapun teori utama yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah 

konsep perencanaan strategis yang dikemukakan oleh John M. Bryson. Dipilihnya 

teori ini berdasarkan pertimbangan bahwa kajian perencanaan strategis Bryson 

diperuntukkan bagi institusi pemerintah. Selain itu, kajian Bryson mempersiapkan 

langkah strategis untuk institusi pemerintahan serta memberikan tahapan yang 

sederhana dan jelas untuk mulai mempelajari  dan mempertimbangkan lingkungan 

eksternal institusi. Bryson berpendapat bahwa instansi pemerintah memang 

sedikit lamban dalam merespon perkembangan lingkungan eksternalnya dengan 

cepat sebagaimana organisasi swasta. 

Mengingat penelitian ini hanya sampai pada implementasi strategis, maka 

lebih tepat jika tahapan-tahapan yang dilalui disebut ”Upaya Strategis”. Tahapan-

tahapan dalam Upaya strategis menurut Bryson ada delapan langkah, sedangkan 

dalam penelitian ini penulis meringkasnya menjadi 5 langkah yang benar-benar 

relevan, yaitu : 

1. Identifikasi Mandat dan Misi Kepolisian Kota Surakarta 

 Identifikasi misi dan mandat diperlukan untuk mengetahui alasan kehadiran 

suatu organisasi serta tujuan apa yang ingin diwujudkan dengan membentuk 

institusi tersebut. Mandat lebih terfokus pada fungsi atau tugas  dan kewajiban 
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yang harus dilakukan Poltabes, mandat juga dapat dijadikan tolok ukur dalam 

menilai pekerjaan dilihat dari baik atau buruknya mandat yang dilaksanakan. 

2. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal (Analisis SWOT) 

 Lingkungan, baik internal maupun eksternal secara langsung atau tidak 

langsung mempengaruhi institusi kepolisian di kota Surakarta untuk 

memenuhi mandat dan mewujudkan misinya. Oleh karena itu, lingkungan 

institusi baik itu yang berpotensi sebagai kekuatan dan kelemahan yang 

berasal dari lingkungan internal maupun ancaman dan peluang yang berasal 

dari lingkungan eksternal harus dikenali dan dianalisis.  

 Analisis lingkungan internal dalam penelitian tentang upaya yang ditempuh 

kepolisian kota Surakarta ini melalui identifikasi : 

 a. Sumber daya manusia 

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

keberadaan dan kelangsungan hidup institusi. SDM dapat dilihat dari dua 

aspek, yaitu : kualitas yang menyangkut kemampuan fisik dan non fisik 

(inteligensi, mental dan keterampilan) serta kuantitas yang menyangkut 

jumlah SDM yang dikaitkan dengan rasio/ perbandingan kebutuhan polisi 

dan jumlah masyarakat yang dilayani menurut PBB, yaitu 1 : 350. 

Maksudnya adalah 1 orang polisi melayani 350 orang masyarakat. 

 b. Sumber daya keuangan 

Sumber daya keuangan atau disebut juga anggaran, penting untuk dikaji 

karena menunjukkan kemampuan institusi dalam membiayai segala 
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macam aktivitas dan kegiatan operasionalnya serta kemampuan institusi 

dalam mengakses sumber-sumber anggaran tersebut.  

 c. Sarana 

Ketersediaan sarana/fasilitas akan sangat mendukung aktivitas dan 

kegiatan personil di lapangan, dalam hal ini berpengaruh pada kecepatan 

dan kemampuan personil Poltabes dalam menjalankan tugasnya sebagai 

pelindung dan pengayom masyarakat. 

 d. Budaya organisasi 

Budaya organisasi menyangkut aspek integritas seluruh pegawai dan 

integritas kepemimpinan. Budaya organisasi yang senantiasa kondusif dan 

menjunjung profesionalisme kepolisian akan sangat mempengaruhi 

kinerja anggota Poltabes dalam menjalankan fungsi kepolisian terlepas 

dari sifat-sifat yang dulu pernah dianut Polri sewaktu masih terintegrasi 

dalam ABRI. 

 e. Kinerja kepolisian kota Surakarta 

Kepolisian di kota Surakarta memiliki beberapa hal yang harus 

dilaksanakan sebagai wujud nyata dibentuknya institusi kepolisian yang 

meliputi  : 

a. Pelaksanaan tugas-tugas protokoler kepolisian 

b. Pelayanan masyarakat 

c. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat 

d. Penanganan pelanggaran hukum 

e. Pelaksanaan sistem pengamanan terpadu 
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Analisis lingkungan eksternal yang dilaksanakan dalam upaya 

mengembangkan institusi kepolisian kota Surakarta yaitu : 

a. Kondisi masyarakat 

Masyarakat kota Surakarta merupakan elemen yang sangat kompleks dan 

beragam, tentu saja hal ini akan menimbulkan berbagai interaksi baik 

sosial, ekonomi dan politik. Semakin berkembangnya kompleksitas 

masyarakat, maka akan semakin besar pula potensi-potensi pelanggaran 

hukum dan kamtibmas yang tentu saja membutuhkan kemampuan institusi 

kepolisian yang handal. 

b. Perkembangan teknologi  

Era globalisasi sudah mulai merasuki banyak negara berkembang 

termasuk Indonesia dan khususnya kota Surakarta yang merupakan salah 

satu kota besar di Jawa Tengah. Perkembangan teknologi informasi yang 

begitu pesat dan cepat serta kemudahan aksesnya menyebabkan semakin 

bertambahnya jenis-jenis kejahatan baru yang erat kaitannya dengan 

penggunaan teknologi canggih tersebut. 

c. Tuntutan zaman 

Semakin maju dan berkembangnya dunia pendidikan, maka akan semakin 

banyak pula orang-orang terpelajar di negeri ini. Hal ini tentunya 

berimbas pada tuntutan masyarakat akan kehadiran polisi-polisi yang 

cerdas, tanggap dan trengginas dalam menjalankan tugasnya sebagai 

anggota kepolisian dengan mengedepankan unsur profesionalisme.  
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d. Posisi Geografis 

Letak kota Surakarta yang merupakan persilangan antara beberapa kota 

besar seperti Jakarta, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta secara 

langsung maupun tidak langsung akan pula menyebabkan beberapa efek, 

baik positif maupun negatif yang akan mempengaruhi dinamika 

kehidupan masyarakat kota Surakarta.   

e. Situasi Politik 

Yang dimaksud dengan hal tersebut adalah adanya kebijakan-kebijakan 

yang akan mempengaruhi kinerja kepolisian kota Surakarta dalam 

menjalankan kegiatan dan aktivitasnya. 

Hasil identifikasi terhadap lingkungan ini akan memberikan gambaran kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity), dan ancaman (treath), 

analisis ini disebut metode analisa SWOT yang diadopsi dari konsep 

manajemen strategis. 

Adapun gambaran tentang SWOT adalah sebagai berikut : 

a. Kekuatan (strength), sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain 

terhadap kebutuhan masyarakat. 

b. Kelemahan (weakness) keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, 

keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif 

institusi. 

c. Peluang (opportunity) adalah situasi penting yang menguntungkan dalam 

lingkungan institusi. Kecenderungan-kecenderungan penting adalah 

merupakan salah satu peluang identifikasi masyarakat yang tadinya 
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terabaikan, perubahan peraturan, perubahan teknologi atau membaiknya 

pencitraan dapat memberi suatu peluang yang baik. 

d. Ancaman (treath) adalah situasi yang tidak menguntungkan bagi institusi, 

ancaman merupakan pengganggu utama jalannya upaya strategis yang 

dijalankan, perkembangan teknologi, terjadinya krisis moneter atau 

terorisme merupakan ancaman yang harus dihadapi. 

Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa inti dari strategi yang terumuskan dengan 

baik adalah apabila terdapat kesesuaian antara peluang dan ancaman yang 

dihadapi organisasi dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Untuk 

lebih jelasnya, berikut ini matrik analisa SWOT : 

Gambar 2. 

Matrik Analisa SWOT 

 Kekuatan (strength/S) 
 
Tentukan 5 – 10 faktor 
kekuatan internal 
 

Kelemahan (weakness/W) 
 
Tentukan 5 – 10 faktor 
kelemahan internal 

Kesempatan 
(opportunity/O) 
 
Tentukan 5 – 10 faktor 
yang menjadi peluang 
eksternal 

Strategi SO 
 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk memanfaatkan 
peluang 
 

Strategi WO 
 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan untuk 
memanfaatkan peluang 

Ancaman (treath/T) 
  
Tentukan 5 – 10 faktor 
yang menjadi ancaman 
eksternal 

Strategi ST 
 
Ciptakan strategi yang 
menggunakan kekuatan 
untuk mengatasi ancaman 

Strategi WT 
 
Ciptakan strategi yang 
meminimalkan 
kelemahan dan 
menghindari ancaman 
 

Sumber : Matrik Analisa SWOT (Fredi Rangkuti, 1999 : 31) 

 

INTERNAL 

EKSTERNAL 
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3. Identifikasi Isu Strategis 

 Identifikasi isu strategis merupakan tahapan yang paling menentukan pada 

proses pelaksanaan langkah-langkah strategis. Kesalahan pada tahapan ini 

akan mengakibatkan apa yang dilakukan pada tahap selanjutnya tidak ada 

artinya. Proses identifikasi isu strategis selalu berpegang pada hasil analisa 

SWOT, dan juga tidak terlepas dari mandat dan misi organisasi, sehingga 

strategi yang dilaksanakan akan menuju pada pencapaian visi dan misi 

tersebut. Hasil akhir identifikasi isu strategis yang disusun secara berurutan 

didasarkan pada urutan prioritas, urutan logika atau urutan waktu agar 

memudahkan proses merumuskan strategi. 

4.  Evaluasi Isu-isu Strategis 

Daftar isu strategi yang dihasilkan pada tahap sebelumnya harus dievaluasi 

untuk mengetahui tingkat kestrategisan masing-masing isu. Pada tahap ini 

diperlukan suatu ketajaman dan kematangan untuk menilai apakah suatu isu 

dapat dianggap strategis atau tidak. 

5.  Mengelola Strategi Untuk Mengelola Isu  

Pada tahap ini durumuskanlah program-program strategis, alternatif-alternatif 

kebijakan mendasar yang akan dilakukan organisasi, yang dalam hal ini 

kepolisian kota Surakarta untuk menjawab berbagai isu strategis yang 

dihasilkan pada langkah sebelumnya. 
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F.  Kerangka Pemikiran 

Kerangka dasar pemikiran digunakan sebagai dasar atau landasan dalam 

pengembangan berbagai konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

serta hubungannya dengan perumusan masalah yang telah dirumuskan. Mengacu 

pada teori dan konsep yang ada, maka kerangka dasar pemikiran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Gambar 3. 

Bagan Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINGKUNGAN EKSTERNAL 
- Identifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, 

sosial dan teknologi 
- Analisa pihak-pihak berkepentingan : 

- Masyarakat 
- Kolaborator 
-  

KESEMPATAN DAN 
ANCAMAN 

-  

MISI DAN MANDAT  
ORGANISASI 
- Tugas pokok dan fungsi 
- Misi Poltabes Surakarta 

ISU-ISU 
STRATEGIS  
-  Faktor penyebab 

menjadi isu 
-  Konsekuensi 

kegagalan 

EVALUASI ISU  
STRATEGIS 
-  

STRATEGI 

KEKUATAN DAN 
KELEMAHAN 

-  

LINGKUNGAN EKSTERNAL 
- Identifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, 

sosial dan teknologi 
- Analisa pihak-pihak berkepentingan : 

- Masyarakat 
- Kolaborator 
-  
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Dari kerangka pemikiran tersebut di atas, akan digunakan untuk menjelaskan 

langkah-langkah strategis yang diambil sebagai suatu formulasi atau penyusunan 

strategi kepolisian kota Surakarta dalam pengembangan institusinya. Selanjutnya, 

dengan mengadopsi konsep manajemen strategis yang telah dikemukakan dalam 

landasan teori, langkah-langkah dalam pelaksanaan upaya strategisnya meliputi : 

identifikasi misi dan mandat kepolisian kota Surakarta, analisis lingkungan 

internal dan eksternal (analisis SWOT), identifikasi isu strategis, evaluasi isu 

strategis dan yang terakhir adalah merumuskan strategi yang akan dilaksanakan 

kepolisian kota Surakarta untuk melaksanakan pengembangan institusi kepolisian 

khususnya di wilayah hukum kota Surakarta. 

Penyusunan alternatif langkah-langkah yang akan dilakukan merupakan suatu 

kunci penting terlaksanya kebijakan yang efektif dan efisien di mana dengan 

demikian akan terdapat strategi-strategi yang tepat guna di dalam mewujudkan 

tujuan pengembangan institusi kepolisian kota Surakarta sesuai dengan kondisi 

lingkungan yang ada. 

 

G.  Metodologi Penelitian 

 1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara 

tepat fenomena yang terjadi secara sistematis, aktual dan akurat sesuai 

dengan fakta yang ada dengan mengumpulkan data, menjelaskan dan 
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melakukan analisa secara objektif dalam arti hasil penelitian ini lebih 

menekankan pada gambaran mengenai objek penelitian yang sebenarnya. 

Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode dekriptif 

analisis dimaksudkan untuk menyusun gambaran mengenai objek yang 

diteliti dengan terlebih dahulu peneliti mengumpulkan data-data di lokasi 

penelitian, lalu data tersebut diolah dan diartikan untuk kemudian dapat 

melakukan analisa dan interpretasi dari data yang telah disajikan. 

Secara lebih lengkap, pengertian penelitian deskriptif menurut Masri 

Singarimbun (1991 : 4) : 

”Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk pengukuran yang cermat 
terhadap suatu fenomena sosial tertentu dengan cara mengembangkan 
konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa” 

 
 2.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Kota Besar (Poltabes) 

Surakarta. Adapun pemilihan lokasi tersebut karena Poltabes merupakan 

lembaga pemerintah yang memiliki kewenangan dalam bidang penegakan 

hukum sekaligus pelayanan masyarakat dengan melaksanakan fungsi-

fungsi kepolisian di kota Surakarta. 

 3. Jenis Data 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang dapat memberikan penyelesaian dan 

informasi langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

objek  penelitian. Data diperoleh langsung dengan menggunakan 

instrumen atau alat. 
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b.  Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung 

memberikan data atau informasi, diperoleh dari pengkajian pustaka-

pustaka yang ada maupun bahan acuan. Data ini diperlukan untuk 

melengkapi data primer berupa buku-buku, majalah, koran atau bentuk 

lainnya yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti. 

4. Sumber Data 

a. Informan 

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan 

proses pelaksanaan upaya strategis peningkatan status Polresta 

Surakarta menjadi Poltabes Surakarta. Adapun informan tersebut 

adalah : 

1) Kepala Bagian Administrasi (Kabagmin) Poltabes Surakarta 

2) Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Bina Mitra Poltabes Surakarta 

3) Kepala Bagian Operasional (Kabagops) Poltabes Surakarta 

b. Dokumen 

Dokumen dapat berupa buku-buku, majalah, koran, prasasti, notulen 

rapat, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1) Tap MPR RI Nomor VI/ MPR/ 2002 tentang pemisahan TNI dan 

Polri. 

2) UU. Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia. 
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3) Keppres Nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja 

Polri. 

4) Surat Keputusan Kapolri No. Pol : ST/ 253/ II/ 2006 tentang 

peningkatan status Polresta Surakarta menjadi Poltabes. 

5) Paparan Kapolwil Surakarta tentang Sistem Pengamanan tahun 

2005 

6) Paparan Kabagops Poltabes Surakarta tentang Gelar Opsnal tahun 

2006 

5.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang harus 

digunakan dalam mengadakan suatu penelitian, agar mendapat data sesuai 

dengan apa yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah : 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan 

dengan mengadakan tanya jawab kepada orang yang relevan atau 

responden untuk mendapat data yang akurat. Tujuan dari wawancara 

adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati 

orang lain, yaitu hal-hal yang tidak dapat diketahui melalui observasi. 

Disamping itu, juga untuk memastikan dan mengecek informasi yang 

diperoleh. 
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Menurut Irawati Singarimbun (1991: 76), wawancara adalah : 

”Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi, hasil 
wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan 
mempengaruhi arus informasi, yaitu : pewawancara, responden, topik 
penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan serta situasi 
wawancara” 
 

b. Observasi 

Observasi atau yang disebut dengan pengamatan, meliputi kegiatan 

pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan 

seluruh alat indera. Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, 

pendengaran, peraba dan penhecap. 

Peneliti menggunakan teknik nonpartisipan, karena tidak ambil bagian 

secara langsung dalam kehidupan objek (para personil Poltabes) yang 

diobservasi. Dalam hal ini peneliti tidak secara langsung ambil bagian 

pada proses pelaksanaan upaya strategis yang dilakukan oleh 

kepolisian kota Surakarta. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah upaya untuk mempelajari secara teoritis 

pada berbagai literatur dan buku-buku acuan yang ditulis oleh orang-

orang yang bersangkutan dengan topik yang dibahas dalam penelitian 

ini. 

6. Validitas Data 

Untuk mengetahui apakah data yang terkumpul memiliki tingkat 

kebenaran atau tidak, maka diadakan pengecekan data yang disebut 

validitas data. Validitas data akan membuktikan apakah data yang 
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diperoleh sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau tidak. Dalam hal 

ini validitasnya dilakukan dengan cara triangulasi data, yaitu dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar sumber untuk mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Menurut DR. Sugiyono (2001 : 96), bahwa triangulasi data adalah teknik 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk 

mengecek atau membandingkan data itu.  

7. Teknik Analisa Data 

Model analisis ini data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

Model analisis interaktif (Interaktif Model Analysis). Peneliti bergerak 

diantara tiga komponen data, yaitu : penyajian data (date display), reduksi 

data (date reduction) dan penarikan kesimpulan (Conclution drawing). 

Aktivitas ketiga komponen tersebut bukanlah linier, namun lebih 

merupakan siklus dalam struktur kerja interaktif. 

Gambar 4. 

Skema Analisis Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Sedangkan secara lebih lengkap, menurut Masri Singarimbun (1991: 

265), analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data Penarikan kesimpulan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 xlviii

yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan serta lebih mudah untuk 

dipahami. 

 

BAB II 

DESKRIPSI LOKASI 

A.  Deskripsi Umum Polri 

1.  Sejarah Polri 

 Lahir, tumbuh dan berkembangnya Polri tidak lepas dari sejarah 

perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia yang dimulai semenjak 

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kehadiran Polri sangat unik, karena 

selain menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Polri juga terlibat 

aktif dalam pertempuran melawan penjajah, serta berbagai operasi militer 

bersama satuan angkatan bersenjata yang lain. Sejarah Polri (Kepolisian 

Republik Indonesia), adalah sebagai berikut : 

 Gema Proklamasi Kemerdekaan RI, mengakibatkan pemuda-

pemuda yang tergabung dalam kesatuan Keisatsu-tai (Polisi) dan 

Tekubetsu Keisatsu-tai (Polisi Istimewa) bentukan Jepang menyetakan 

dengan tegas berdiri di belakang pemerintah RI. Mereka melucuti 

persenjataan Jepang bersama TKR dan barisan pemuda yang bertempur 

melawan Jepang dan menyerang NICA. 

Dua hari setelah kemerdekaan RI dikumandangkan sidang Panitia 

Persiapan Kemerdekaan RI menetapkan Jawatan Kepolisian Negara RI 

berada di bawah Kementrian Dalam Negeri. Kemudian pada tanggal 1 Juli 
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1946 merupakan hari yang bersejarah bagi Polri, karena waktu itu 

dikeluarkan Ketetapan Pemerintah No. 11/ SD/ 1946 yang memutuskan 

bahwa Jawatan Kepolisian Negara RI merupakan jawatan tersendiri yang 

berada langsung di bawah Perdana Menteri. Sehingga, sehingga saat itu, 

tanggal 1 Juli 1946, diperingati sebagai Hari Kepolisian atau Hari 

Bhayangkara. 

Antara tahun 1947 sampai dengan 1964, sejalan dengan perubahan 

institusi serta bentuk susunan pemerintahan, kedudukan Polri beberapa 

kali dialihkan dari lembaga pemerintahan yang satu ke lembaga 

pemerintahan yang lain. Selama itu, Polri pernah berada di bawah 

Presiden, Perdana Menteri, Jaksa Agung, Menteri Dalam Negeri, Komisi 

Kepolisian dan Menteri Pertahanan/ Koordinator Keamanan dan 

Ketertiban sampai diintegrasikannya Polri dalam tubuh ABRI, secara utuh 

pada tahun 1964, berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 1961. 

sehingga dapat dikatakan, Kepolisian merupakan fungsi Pemerintahan 

Negara yang unik yang seringkali dialihkan dan dalam sejarahnya yang 

panjang itu, Polri berada di bawah Menteri Pertahanan atau Menhankam/ 

Panglima ABRI dan di bawah Presiden ataupun Perdana Menteri.  

a.  Integrasi Polri 

 Integrasi Polri ke dalam tubuh ABRI sebenarnya mulai diletakkan  

pada tanggal 1 Agustus 1947, yakni dengan dimiliterisasikannya 

Kepolisian berdasarkan Penetapan Dewan Pertahanan No. 112/1947. 

Sejalan perkembangan situasi Keamanan dan perubahan susunan 
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pemerintahan, integrasi tersebut hanya berjalan beberapa tahun. 

Sebab, pada taun 1960 MPRS mengeluarkan ketetapan No. 

II/MPRS/1960 yang antara lain berisi : Angkatan Perang dan Polisi 

Negara sebagai Pertahanan/ Keamanan. Kepolisian negara adalah alat 

revolusi untuk pengamanan dalam negeri. Dari segi ketatanegaraan 

dan Tata Usaha Negara, status Kepolisian dan status hukum 

kepegawaian diletakkan diantara sipil dan militer. Kedudukan Polri 

sebagai unsur ABRI kemudian dipertegas dalam UU. No. 3/1961. Tap 

MPRS tersebut kemudian diubah atau disempurnakan dalam sidang 

MPR berikutnya, sementara UU. No 3/1961 diganti dengan UU. No. 

28 tahun 1997 tentang Polri sebagai realisasi dari UU No. 20 tahun 

1982 tentang Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg). Sedangkan 

status keprajuritan personil Polri diperkuat dengan UU. No. 2 tahun 

1998 tentang prajurit ABRI. 

 Dengan demikian secara yuridis status Polri sebagai ABRI 

dilegalisasi oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Dan ke-

ABRIan Polri bukan saja telah melembaga secara struktural tetapi juga 

membudaya dalam hampir setiap aspek organisasi, manajemen dan 

perilaku setiap personil Polri. 

Namun, perjalanan sejarah telah menentukan lain, dengan 

kedudukannya sebagai unsur ABRI kadang-kadang menimbulkan 

hambatan dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian oleh Polri. Walau 

beberapa kebijakan diambil, seperti pembenahan sistem pendidikan 
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dan upaya mengedepankan Polri dalam tugas-tugas kemasyarakatan, 

ternyata masih dirasakan adanya berbagai kelemahan dalam kinerja 

Polri, terutama dalam kapasitasnya sebagai agen penegak hukum. 

b. Perbedaan Polri dengan Militer 

 Meskipun Polri dan militer mempunyai persamaan dalam hal 

menyandang kewenangan untuk menggunakan senjata, namun ada 

pula perbedaan yang menjadi pembatas di antara keduanya, baik Polri 

maupun militer. Apabila lembaga Kepolisian berfungsi menjamin 

ketentraman dan kepatuhan masyarakat pada hukum tetapi jika militer 

berfungsi menjamin keselamatan, keutuhan dan kedaulatan negara. 

Kinerja tugas Polri ditujukan pada setiap gangguan Keamanan dan 

Ketertiban yang mengancam individu dan masyarakat, termasuk 

pemerintah. Sementara tugas militer, yang dalam hal ini dilaksanakan 

oleh TNI (Tentara Nasional Indonesia) ditujukan pada setiap 

gangguan yang mengancam kedaulatan negara baik yang bersumber 

dari dalam negeri maupun luar negeri. 

2. Polri di Era Reformasi 

 Pada perkembangan Polri selanjutnya, adalah di era reformasi, 

yakni dengan berpisahnya Polri dari ABRI pada tanggal 1 April 1999. 

Adapun alasan dipisahkannya Polri dari ABRI adalah4 : 

a. Polri adalah institusi publik yang berwatak sipil serta dituntut untuk 

menjalankan perannya tersebut. 

                                                 
4 Wawancara dengan Kepala Bagian Bina Mitra tentang faktor yang mempengaruhi Polri keluar 
dari ABRI 
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b. Polri menghadapi masyarakat sebagai sasaran kontrol yang harus 

dilindungi 

c. Kultur Polri berbeda dengan kultur militer. 

d. Doktrin Polri adalah melindungi, sedang doktrin militer adalah 

menghancurkan (musuh). Kedua hal tersebut adalah titik yang sangat 

berseberangan dan tidak dapat dipersatukan. 

e. Polri berurusan dengan hukum dan menjadi bagian dari hukum. Oleh 

sebab itu, demi efisiensi dan kerapian struktur harus dipertegas bahwa 

tempat Polri adalah bagian dari penegakan hukum. 

f. Kapolri harus memegang puncak komando kepolisian, karena hanya 

seorang yang berasal dari kalangan polisi profesional yang akan 

mampu memahami dan menjalankan fungsi kepolisian dengan baik. 

Apabila sebelum reformasi Kapolri berada di bawah Menhankam, 

berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, dari pasal 11 UU. No. 2 tahun 2002, 

dikatakan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden 

dengan persetujuan DPR. Pada ayat 2, usul pengangkatan dan 

pemberhentian Kapolri diajukan oleh Presiden kepada DPR disertai 

dengan alasannya. Ini berarti, Kapolri berada di bawah Presiden, serta 

diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. 

 Era reformasi saat ini juga menjadikan perlindungan HAM, 

demokratisasi serta masalah lingkungan hidup menjadi isu sentral. 

Untuk itu di era reformasi, dengan pemisahan Polri secara total dari 
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ABRI diharapkan agar Polri dapat mewujudkan Polri sebagai abdi 

negara yang profesional serta dekat dengan masyarakat dalam menuju 

perubahan tata kehidupan nasional ke arah masyarakat yang 

demokratis, aman, tertib, adil dan sejahtera. 

3. Visi dan Misi Polri 

 Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh WJS. 

Poerwadarminta, Visi adalah daya lihat; penglihatan; atau kemampuan 

untuk melihat serta mengetahui inti/ pokok dari sesuatu hal atau persoalan. 

Sedangkan menurut Kamus umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh 

Prof. Dr. JS. Badudu, Misi adalah sesuatu yang dianggap sebagai tugas 

dan kewajiban yang harus dilaksanakan. 

 Untuk visi dan misi Polri, yang digunakan sebagai dasar adalah 

Surat Keputusan KAPOLRI No. Pol : Kep/01/0/2001, tanggal 2 Januari 

2002. Isi dari visi serta misi Polri dibuat sama untuk seluruh jajaran 

kepolisian di Indonesia, hal ini dibuat dengan tujuan agar terdapat 

kesamaan visi dan misi serta kerja sama dengan jajaran tingkat kepolisian 

yang lain.  

 Selain visi dan misi, terdapat pula tujuan Polri, yaitu : 

Terwujudnya keamanan dalam negeri, yang mendorong gairah kerja 

masyarakat untuk mencapai kesejahteraannya. 

4.  Pedoman Hidup Tri Brata dan Pedoman Kerja Catur Prasetya 

 Tri Brata dan Catur Prasetya dipakai sebagai pedoman hidup dan 

pedoman kerja Polri. Pada awalnya, Tri Brata mejadi pedoman hidup Polri 
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yang diprakarsai oleh Guru Besar dan Dekan PTIK Prof. Djoko Soetono, 

SH. Dalam menyongsong pra rancangan Undang-undang Kepolisian 

sebelum Indonesia merdeka. 

 Kata-kata Tri Brata pada awalnya dikemukakan oleh Maha Guru 

Sastra sekaligus Dekan Fakultas Sastra UI yang merangkap sebagai 

mendikbud saat itu, yaitu Prof. Dr. Priyono. Kemudian secara resmi 

diucapkan oleh seorang mahasiswa PTIK pada prosesi wisuda kesarjanaan 

PTIK angkatan II tanggal 3 Mei 1954, yang diresmikan sebagai kode etik 

pelaksanaan tugas Polri (yang dahulu disebut pedoman hidup) pada 

tanggal 1 Juli 1955. Selain pedoman hidup Tri Brata, Polri juga memiliki 

Pedoman kerja yang disebut Catur Prasetya yang dipakai sejak tahun 

1961. 

a. TRI BRATA adalah : 

1) Rastra Sewakottama  

Artinya abdi utama daripada nusa dan bangsa 

2) Nagara Janottama 

Artinya Warga negara teladan daripada negara 

3) Yana Anucacana Dharma 

Artinya Wajib menjaga ketertiban pribadi daripada rakyat 

b. CATUR PRASETYA adalah : 

1) Satya Haprabu 

Setia kepada negara dan bangsa 

2) Hanyaken Musuh 
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Artinya mengenyahkan musuh-musuh negara dan masyarakat 

3) Gineung Pratidina 

Artinya mengagungkan negara 

4) Tansa Trisna 

Artinya tidak terikat kepada sesuatu 

5. Lambang Polri 

 Lambang Polri bernama Rastra Sewakottama yang berarti Polri 

adalah abdi utama rakyat. Sebutan itu adalah Brata pertama dari Tri Brata 

yang diikrarkan sebagai pedoman hidup Polri sejak 1 Juli 1954. Polri yang 

tumbuh dan berkembang dari rakyat dan untuk rakyat, memang harus 

berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus sebagai pelindung dan 

pengayom rakyat. 

 Prinsip itu diwujudkan dalam bentuk logo, dengan rincian makna 

sebagai berikut : 

a. Perisai bermakna pelindung rakyat dan negara. 

b. Tiang dan nyala obor bermakna penegasan tugas Polri, disamping 

memberi sesuluh dan penerangan juga bermakna penyadaran hati 

nurani masyarakat agar selalu sadar akan perlunya kondisi kamtibmas 

yang mantap. 

c. Pancaran obor yangberjumlah 17 dengan 8 sudut pancar berlapis 4 

tiang dan 5 penyangga bermakna 17 Agustus 1945, hari Proklamasi 

Kemerdekaan. 
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d. Tangkai padi dan kapas menggambarkan cita-cita bangsa menuju 

kehidupan adil dan makmur, sedang 29 daun kapas dengan 9 putik dan 

45 butir padi merupakan suatu pernyataan tanggal pelantikan Kapolri 

pertama 29 September 1945 yang dijabat oleh Jenderal Polisi Raden 

Said Soekanto Tjokrodiatmodjo. 

e. Tiga bintang di atas logo bernama Tri Brata adalah pedoman hidup 

Polri. 

f. Sedang warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. 

g. Warna kuning keemasan melambangkan kebesaran jiwa dan 

keagungan hati nurani segenap Polri. 

h. Warna adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang 

bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan 

kondisi apapun. 

6. Doktrin Polri 

 Sebelum berintegrasi dalam ABRI, doktrin Polri adalah ”Tata 

Tentrem Kerta Raharja”. Dengan integrasi ABRI, semua doktrin angkatan 

Perang dan Polri diintegrasikan dan diberlakukan doktrin ABRI, yaitu 

”Catur Dharma Eka Karma” yang di dalam perkembangannya ternyata 

tidak sesuai lagi dengan pelaksanaan tugas pokok Polri. Dengan 

pemisahan Polri dari ABRI, maka Polri kembali kepada doktrin ”Tata 

Tentrem Kerta Raharja”. 

a. Tata Tentrem Kerta Raharja 
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Berisi ajaran bahwa untuk mencapai tujuan nasional yang berupa 

masyarakat Indonesia yang adil makmur, adapun artinya adalah : 

1)  Tata  

Artinya ketertiban yang berdasar hukum 

2) Tentrem 

Artinya terwujudnya keamanan dalam negeri ataupun 

terwujudnya security, surety, safety dan peace (rasa tenang, 

aman, tentram dan damai). 

3) Kerta 

Artinya diwujudkan melalui pembinaan. 

4) Raharja 

Artinya dipersyaratkan adanya suasana gairah untuk 

membangun. 

Dengan demikian, Tata Tentrem Kerta Raharja dapat diartikan sebagai 

terwujudnya keamanan dalam negeri, serta ketertiban yang berdasarkan 

hukum melalui pembinaan, supaya tercipta rasa aman, tentram dan damai. 

Dengan situasi tersebut, diharapkan masyarakat mempunyai gairah untuk 

membangun. Yang menjadi harapan dari pelaksanaan doktrin ”Tata 

Tentrem Kerta Raharja” ini terdapat perilaku yang menjunjung tinggi 

supremasi hukum, hak asasi manusia, budaya hukum menjadi acuan 

dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. 
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Doktrin Polri, merupakan pandangan yang diyakini kebenarannya dan 

mempengaruhi perilaku anggota Polri atau kelompok pada organisasi 

dalam menjalankan misi serta untuk mencapai tujuan organisasi Polri. 

b. Mengacu pada Visi Polri, maka doktrin Polri juga memuat dua 

aspek penting, yaitu : 

1) Aspek inward looking, bagian doktrin Polri yang memuat 

tentang doktrin pembinaan Polri, bersifat pandangan tentang 

penyusunan kemampuan dan pembangunan kekuatan, yang 

sesuai dengan tuntutan tugas. 

2) Aspek outward looking, bagian doktrin Polri yang memuat 

tentang doktrin operasional Polri, mengidentifikasikan bentuk-

bentuk tugas, pengembangan sistem, metode, taktik dan teknik 

pelaksanaan tugas pokok, serta pandangan Polri tentang 

lingkungan (masyarakat) menurut pandangan operasional 

Polri. 

 B. Gambaran Umum Poltabes Surakarta 

1. Sejarah Poltabes Surakarta 

  Dimulai pada tahun 1944 hingga pada tahun 1945, sebelum 

bernama Poltabes diberi nama Komres (Komando Resort). Seiring dengan 

perkembangan zaman, maka semenjak tahun 1980-an diganti nama 

menjadi Polresta (Kepolisian Resort Kota) untuk wilayah kepolisian yang 

berada di tingkat kotamadya semacam kota Surakarta. 
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 Polresta Surakarta ini didirikan dengan tujuan mengatasi masalah 

kamtibmas, masalah tersebut meliputi tertib lalu lintas, tertib dalam 

melaksanakan kegiatan masyarakat serta pelayanan masyarakat. Semakin 

berkembangnya zaman ke arah modernisasi, kota Surakarta pun tak luput 

dari dampak modernisasi tersebut. Berbagai hal yang berkaitan dengan 

kamtibmas pun bertambah kompleks. Dari keadaan yang demikian, maka 

dipandang perlu untuk menaikkan status Polresta menjadi Poltabes untuk 

mengembangkan fungsi-fungsi kepolisian kota Surakarta demi terciptanya 

kondisi dan stabilitas yang mantap. Pada tanggal 27 Pebruari 2006 melalui 

Surat Telegram Kapolri No. Pol : ST/ 253/ II/ 2006, Polresta Surakarta 

resmi dinaikkan statusnya menjadi Poltabes. Atas dasar tersebut, maka 

beberapa pembenahan dan perubahan pun segera direncanakan dan 

dilaksanakan untuk menyesuaikan kemampuan organisasi yaitu Polresta 

menjadi Poltabes. Dahulu, Polresta Surakarta bersama Polres-Polres lain 

yang berada di wilayah eks-karesidenan Surakarta (Polres Sukoharjo, 

Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Boyolali) berada di bawah 

kendali operasional Polwil Surakarta, dan Kapolresta Surakarta 

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugas kepolisian kepada 

Kapolwil Surakarta. Sedangkan setelah kenaikan status Polresta menjadi 

Poltabes, Kapoltabes Surakarta bertanggung jawab atas pelaksanaan 

tugas-tugas kepolisian langsung kepada Kapolda Jawa Tengah. 

Adapun daftar nama Kapolresta/Kapoltabes yang pernah menjabat di 

Poltabes Surakarta adalah sebagai berikut : 
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Tabel 2. 

Daftar Nama Kapolresta/ Kapoltabes Surakarta  

yang Pernah Menjabat di Poltabes dari 1961 – 2007 

 

NO. NAMA PEJABAT PANGKAT PERIODE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16 

17 

18. 

19. 

R. Soebijono R. Atmodjo 

R. Soeratman 

R. Soekarsono 

Yasmin S. Saputro 

Drs. A.A Soegijo 

Soenarto Banji 

Kasbullah 

Drs. Atok Sunarto 

Sasmita Tjakrawinyatmo 

Yos Hardilan 

Drs. Kadaryanto 

Drs. Rachmad Moedji P. 

Drs. Alantin SM. Simanjuntak 

Drs. Kurnia Ramadhani 

Imam Suwangsa 

Drs. Robby Kaligis 

Dicky Atotoy 

Drs. Bambang Sudarisman 

Drs. Bambang Hermanu 

Mayor Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

Letkol Polisi 

1961 – 1965  

1967 – 1972 

1972 – 1977 

1977 – 1979 

1981 – 1982 

1982 – 1983 

1983 – 1984 

1984 – 1987 

1987 – 1989 

1989 – 1990 

1990 – 1991 

1991 – 1992 

1992 – 1994 

1994 – 1995 

1995 – 1998 

1998 – 2000 

2000 – 2002 

2002 – 2003 

2003 – 2004 
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20. 

21. 

22. 

Drs. Lutfi Lubihanto 

Drs. Oneng Subroto 

Drs. Lutfi Lubihanto 

AKBP 

AKBP 

Kombes Polisi 

2004 – 2005 

2005 – 2006 

2006 – sekarang 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta tahun 2007 

Keterangan : 
1. Letkol  : Letnan Kolonel 
2. AKBP : Ajun Komisaris Besar Polisi (setingkat dengan Letkol) 
3. Kombes : Komisaris Besar (setingkat dengan Kolonel) 

2. Lokasi 

 Poltabes Surakarta terletak di tengah jantung kota Surakarta, tepatnya di Jalan 

Adisucipto No. 2 Surakarta yang mana kota ini adalah jalur persilangan yang 

strategis, yaitu antara Jawa Timur, Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta serta Kota 

Semarang. Hal tersebut tentunya dapat menambah kompleksnya masalah sosial di 

kota Surakarta sendiri. Selain itu, karena terletak di tengah jantung kota, maka 

banyak aset-aset penting di sekitar lokasi markas Poltabes Surakarta.  

Batas wilayah hukum Poltabes Surakarta : 

a. Sebelah Utara  : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo 

c. Sebelah Barat : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo 

d. Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar 

 Jumlah penduduk yang ada di kota Surakarta sendiri saat ini mencapai           

5.468.802 jiwa dengan jumlah personel Polri yang melayani masyarakat sebanyak 

710 orang. Perbandingan yang tidak seimbang tersebut membuat pelayanan 

kepada masyarakat terasa kurang maksimal, sedangkan di kota Surakarta sendiri 
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terdapat 5 kecamatan kota dan 5 Polsek kota (Polsekta). Daftar polsekta yang 

masuk ke dalam wilayah hukum Poltabes Surakarta adalah sebagai berikut : 

Tabel 3.  Polsek yang ada di Wilayah Kota Surakarta 

No. Nama Polsek 
Komandan Polsek 

(Kapolsek) Alamat 

1 Polsekta Jebres AKP. Sinta, SIK. Jl. Kol. Sutarto 
2 Polsekta Pasar Kliwon AKP. A. Widagdo, SIK. Jl. Alun-alun Utara 
3 Polsekta Serengan AKP H. Setyaningsih, SH Jl.Veteran 120 
4 Polsekta Laweyan AKP. Edison DJ. Jl. Dr. Rajiman 191 
5 Polsekta Banjarsari AKP. Sayid Abbas, S.H Jl. Kartini 65 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 Sehubungan dengan peningkatan status Polresta menjadi Poltabes, muncul 

wacana yang sedang dibahas di tingkat Polda Jawa Tengah agar beberapa polsek 

yang berada di perbatasan kota Surakarta masuk dalam koordinasi wilayah hukum 

kepolisian kota Surakarta, dengan tujuan agar mempermudah pengawasan serta 

lebih mendekatkan diri kepada masyarakat yang berada di daerah ”pinggir” 

tersebut, juga untuk memekarkan wilayah hukum Poltabes Surakarta, karena 

secara geografis, kedudukan wilayah hukum beberapa polsek ini lebih dekat 

dengan Poltabes Surakarta dibanding dengan Polres induknya. Perencanaan 

masuknya beberapa polsek ini lebih ditekankan kepada pelaksanaan koordinasi 

bidang hukum atau pelaksanaan tugas-tugas kepolisian dan bukan akuisisi 

wilayah geografis secara keseluruhan terhadap satu kecamatan. Secara formal, 

kecamatan di mana polsek ini berada masih dalam wilayah kabupaten yang 

bersangkutan, akan tetapi koordinasi dan pelaksanaan beberapa fungsi kepolisian 

yang dilaksanakan polsek tersebut di-back up oleh Poltabes Surakarta. Adapun 

beberapa polsek yang direncanakan akan masuk ke dalam wilayah hukum 

Poltabes Surakarta diantaranya : 
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 a. Polsek Colomadu : Wilayah hukum Polres Karanganyar 

 b. Polsek Jaten  : Wilayah hukum Polres Karanganyar 

 c. Polsek Grogol  : Wilayah hukum Polres Sukoharjo 

 d. Polsek Kartosuro : Wilayah hukum Polres Sukoharjo 

 e. Polsek Ngemplak : Wilayah hukum Polres Boyolali 

 

 

3.  Struktur Organisasi Poltabes Surakarta 

Gambar. 5 

Struktur Organisasi Poltabes Surakarta (Tipe A2) 

Surat Kapolri No. Pol : ST/ 253/ II/ 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 

a. Tugas dan Tanggung Jawab berdasarkan pada Struktur Organisasi 

KAPOLTABES 

WAKAPOLTABES 

S P K KAPOLSEK 

KASAT 
INTELKAM 

KASAT 
RESKRIM 

KASAT 
NARKOBA 

KASAT 
SAMAPTA 

KASAT 
LANTAS 

KASAT 
PAM OBVIT 

KAUR 
TELEMATIKA 

KANIT PROVOST KA TAUD 

KABAG OPS KABAG BINA 
MITRA 

KABAG MIN 
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1.  Kapoltabes 

 Kapoltabes mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

Membantu dan pelaksana utama Kapolda pada tingkat kewilayahan, dalam 

pelaksanaan pembinaan kemampuan Polri dan segenap komponen lain dari 

kekuatan keamanan negara di bidang penertiban dan penyelamatan 

masyarakat serta penyelenggaraan operasional kepolisian dalam rangka 

pelaksanaan tugas Poltabes. 

2. Wakapoltabes 

 Wakapoltabes mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

Sebagai pembantu dan penasehat Kapoltabes terutama dalam penyelenggaraan 

pembinaan kemampuan termasuk koordinasi dan sebagai pengawas. Serta, 

mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas Kapoltabes secara terbatas 

dan mewakili Kapoltabes apabila Kapoltabes berhalangan. 

3. Kabagmin (Kepala Bagian Administrasi) 

 Kabagmin mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

Sebagai unsur pembantu pimpinan dan staf pada Poltabes yang bertugas 

menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi pembinaan personil dan 

pembinaan logistik serta latihan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas 

Poltabes. 

 Dalam pelaksanaan tugas tersebut, secara teknis Kabagmin juga 

menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi personil, serta 

menyelenggarakan pembinaan rohani, mental, tradisi serta pembinaan jasmani 
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termasuk upaya penyaluran dan penyediaan lapangan kerja dan perawatan 

kesehatan. 

4. Kabagops (Kepala Bagian Operasional) 

 Kabagops mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

Sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf pada Poltabes yang 

bertugas menyelenggarakan dan melaksanakan segala kegiatan dalam rangka 

pengendalian terhadap pelaksanaan operasional Poltabes termasuk 

penyelenggaraan pekerjaan staf dalam bidang manajemen operasional 

Poltabes yang bersifat terpadu serta pelayanan masyarakat dan pengendalian 

atas pelaksanaan tindakan pertama di tempat kejadian. 

5. Kabag Bina Mitra  

 Kabag Bina Mitra mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut : Memimpin kegiatan pembinaan di bidang swakarsa, ketertiban 

masyarakat dan pembinaan teknis alat-alat kepolisian khusus. Sebab, Polri 

selain mempunyai peranan sebagai inti pembina kamtibmas, pengayom, 

pembina, pelayan dan pembimbing masyarakat. Di dalam melaksanakan 

tugasnya Polri tidak hanya mendasarkan pendekatan hukum dalam arti sempit, 

yaitu melakukan penegakan dengan menindak setiap jenis pelanggaran, 

namun juga melakukan fungsi pembinaan masyarakat, dan upaya preemptive 

ini diarahkan untuk secara swakarsa menumbuhkan daya tangkal dan daya 

cegah masyarakat terhadap setiap gangguan kamtibmas dalam berbagai 

bentuk kegiatan pembinaan kamtibmas. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxvi

6. Kaur Telematika (Kepala Urusan Telekomunikasi dan 

Informatika) 

 Kaur telematika mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: mempimpin staf Komunikasi (Komlek) dalam rangka meningkatkan 

kemampuan para anggota untuk menggunakan alat-alat komunikasi secara 

profesional, efektif, efisien, modern serta proaktif. Sehingga, apabila terjadi 

gangguan dalam bentuk Crime Intelligence serta adanya hakekat ancaman 

akan lebih berhasil apabila dilengkapi dengan alat komunikasi prima dan 

modern yang disiapkan oleh unsur telematika ini. 

7. Kanit (Kepala Unit) Provost 

 Kanit Provost mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

Sebagai unsur pelaksana staf pada Poltabes yang bertugas membantu 

pimpinan Poltabes dalam rangka penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan 

pengamanan dalam lingkungan Poltabes. Selain itu, Kanit Provost mempunyai 

wewenang untuk menindak dan memeriksa anggota Polri maupun pegawai 

negeri sipil Polri yang melanggar tindak pidana dan pelanggaran disiplin 

khususnya dalam lingkungan Poltabes. 

8. Kataud (Kepala Tata Usaha dan Urusan Dalam) 

 Kataud mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 

Memimpin bidang tata usaha, serta urusan dalam yang berkaitan dengan data-

data serta laporan kegiatan yang dikerjakan oleh tiap unit baik harian, 

mingguan, ataupun bulanan. Pembukuan diserahkan kepada bidang tata usaha 

ini, untuk kemudian diarsip. 
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9. Kasat Intelkam (Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan) 

 Kasat Intelkam mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

sebagai unsur pelaksana pada tingkat Poltabes yang bertugas 

menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi itelijen, dan pengamanan 

tertutup (Pamtup) kepolisian (dalam seluruh wilayah hukum Poltabes, 

termasuk pada tingkat polsek ataupun wilayah hukum kesatuan lain dalam 

rangka pelaksanaan tugas intelijen).  

  

 

10. Kasat Reskrim (Kepala Satuan Reserse Kriminal) 

 Kasat Reskrim mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

Unsur pelaksana pada tingkat Poltabes yang bertugas menyelenggarakan dan 

melaksanakan fungsi Reserse kepolisian yang bersifat terpusat, termasuk 

memberikan dukungan operasional atas pelaksanaan fungsi-fungsi lain. 

Satuan Reserse juga menyelenggarakan dan melaksanakan tindakan represif 

kepolisian melalui upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, baik 

kejahatan umum maupun kejahatan ekonomi, termasuk tindak pidana 

kejahatan cyber (Cyber Crime), serta melaksanakan fungsi kriminalistik 

lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang 

ditanganinya.  

 Baru-baru ini, dengan semakin merebaknya kasus-kasus terorisme 

yang terjadi di berbagai pelosok tanah air, maka Poltabes Surakarta melalui 

satuan Reskrim ini membentuk unit kecil yang bertugas melakukan 
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pengawasan dan penyelidikan mengenai pelaku terorisme dengan 

berkoordinasi langsung dengan Densus 88 anti teror mabes Polri.    

11. Kasat Narkoba  (Kepala Satuan Narkoba) 

 Kasat Narkoba mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

sebagai unsur pelaksana pada tingkat Poltabes yang bertugas 

menyelenggarakan dan melaksanakan pengawasan, penyelidikan dan 

penindakan dalam bidang penyalahgunaan Narkotika, Alkohol dan Obat-obat 

berbahahaya (Narkoba). Dahulu, satuan ini masuk dalam unit kecil di bawah 

satuan Reserse, yaitu Unit III bidang Narkotika. Seiring perkembangan dan 

tuntutan zaman yang semakin modern, maka Poltabes Surakarta membentuk 

satuan baru dari pengembangan Unit III bidang Narkotika yaitu Satuan 

Narkoba yang berdiri sendiri lepas dari satuan Reserse. Dalam pelaksanaan 

tugasnya, satuan ini menjalin kerja sama dan koordinasi dengan beberapa 

lembaga anti Narkoba di Indonesia seperti Badan Narkotika Nasional (BNN) 

dan Gerakan anti Narkoba (GRANAT). 

12.  Kasat Samapta (Kepala Satuan Samapta) 

 Kasat Samapta mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

Memimpin anggota Samapta Bhayangkara yang terdiri dari berbagai gugus 

tugas, seperti : Unit Pengendalian Massa (Dalmas), Unit Patroli, Unit 

Penjagaan dan Pengawalan, Unit Siaga Pengatur (Gatur) dan Unit Satwa. 

Satuan ini dapat disebut juga sebagai ujung tombak kekuatan Polri dalam 

menegakkan kamtibmas melalui unsur preventif. Satuan ini pula yang 

memiliki banyak fungsi atau disebut juga sebagai Satuan Tugas Umum 
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(Satgasum) untuk membantu satuan lain dalam melaksanakan berbagai tugas 

kepolisian yang bersifat umum dan terbatas sesuai kapasitasnya.  

13. Kasat Lantas (Kasat Lalu Lintas) 

 Kasat Lantas mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

Sebagai pemimpin dalam satuan lalu lintas dalam penegakan hukum lalu 

lintas (Police Traffic Law Enforcement) secara preventif dan represif, 

pendidikan masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic Education) secara 

preemtif, pelayanan kepada masyarakat tentang lalu lintas (Police Traffic 

Service) dan penyelenggaraan administrasi lalu lintas (Police Traffic 

Administration).  

14. Kasat Pam Obvit (Kepala Satuan Pengamanan Objek Vital) 

 Kasat Pam Obvit mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai 

berikut: sebagai unsur pelaksana pada tingkat Poltabes yang bertugas 

menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi pengamanan objek-objek vital 

yang dalam hal ini dapat berupa lembaga atau unit pelaksana teknis dari suatu 

perusahaan negara yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat, 

dan menjaga agar objek tersebut dapat tetap melaksanakan tugasnya dalam 

kondisi apapun. Sebab, dengan tidak berjalannya salah satu objek vital, 

dikhawatirkan salah satu sendi kehidupan masyarakat akan lumpuh, dan hal 

ini akan sangat berbahaya bagi semua sendi kehidupan yang lain. Contoh 

objek vital ini seperti : Pusat Telekomunikasi, RRI, PLN, Pertamina, Rumah 

Sakit dan sebagainya. 
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 Dalam menjalankan tugasnya, satuan Pam Obvit dapat bekerja sama 

dan berkoordinasi dengan Petugas Keamanan Dalam (PKD) dari objek yang 

bersangkutan, dan satuan lain dari unsur TNI. 

15.  Kepala SPK (Sentra Pelayanan Kepolisian) 

 Kepala SPK mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

menyelenggarakan fungsi pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Segala 

macam bentuk interaksi masyarakat terhadap kepolisian secara keseluruhan 

akan diterima oleh petugas-petugas dari SPK, dan akan diteruskan kepada 

fungsi-fungsi lain sesuai dengan keperluan yang bersangkutan untuk ditindak 

lanjuti. 

16.  Kapolsek (Kepala Kepolisian Sektor) 

 Kapolsek mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 

Memimpin seluruh anggota kepolisian sektor dalam menyelenggarakan fungsi 

kepolisian di tingkat kecamatan. Satuan-satuan yang ada di Poltabes, dapat 

kita temukan pula di tingkat sektor ini dengan bentuk dan struktur yang lebih 

kecil, dan memiliki gugus tugas yang lebih sempit dilihat dari luas wilayah 

yang hanya berada pada tingkat kecamatan.   
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BAB III 

PENJELASAN 

 Kamtibmas merupakan salah satu sektor strategis dalam mendukung 

lancarnya pembangunan daerah di Surakarta, yang apabila dikembangkan akan 

menciptakan situasi dan kondisi yang sehat dan dinamis. Hal ini tentu saja akan 

meningkatkan berbagai sendi kehidupan masyarakat. Untuk melaksanakan upaya 

peningkatan kamtibmas, Polresta Surakarta yang selama ini dikenal sebagai 

satuan kepolisian yang ada di wilayah hukum kota Surakarta adalah institusi yang 

diberi wewenang oleh negara dalam menegakkan kamtibmas dengan segenap 

kemampuan yang dimilikinya. Untuk menindaklanjuti upaya stategis 

pengembangan institusi, maka Polresta dinaikkan statusnya menjadi Poltabes, 

yang berarti Polresta mengalami pengembangan institusi secara menyeluruh5. 

Dengan demikian, institusi kepolisian kota Surakarta harus mengubah segala hal 

yang berkaitan dengan statusnya saat ini, yaitu sebagai Poltabes.  

 Dalam upaya pengembangan institusi, diperlukan suatu strategi tepat yang 

didasarkan pada kondisi lingkungan internal dan eksternal institusi yang selalu 

berubah dengan cepat serta tidak terlepas dari mandat dan misi yang diembannya. 

                                                 
5 Wawancara dengan Kepala Bagian Bina Mitra tentang latar belakang peningkatan status 
kepolisian kota Surakarta 
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Dalam menentukan suatu strategi harus melalui langkah-langkah yang sering 

disebut proses perencanaan strategis. 

 Dalam bab ini akan dibahas tentang proses perencanaan strategi yang 

dilakukan oleh kepolisian kota Surakarta, yang merupakan proses untuk 

merumuskan strategi pengembangan institusi kepolisian yang mana hal ini 

dilakukan melalui lima langkah utama yaitu identifikasi terhadap mandat, visi dan 

misi Poltabes, analisa lingkungan internal dan eksternal, analisa SWOT, 

identifikasi isu-isu strategis yang didasarkan pada hasil analisa SWOT serta yang 

terakhir adalah evaluasi isu-isu strategis yang merumuskan strategi kepolisian 

kota Surakarta untuk mengelola isu-isu yang ada. 

A. Identifikasi Mandat Kepolisian Kota Surakarta 

 Identifikasi mandat dan misi sangat diperlukan untuk mengetahui alasan 

kehadiran suatu organisasi dan tujuan apa yang diinginkan dengan membentuk 

organisasi tersebut. Pemahaman terhadap mandat dan misi organisasi merupakan 

suatu hal yang sangat penting karena dengan pemahaman terhadap mandat dan 

misi tersebut akan dapat diketahui variabel-variabel yang mempengaruhi 

perkembangan organisasi. Mandat dan misi organisasi juga akan menentukan 

bentuk strategi yang akan dilaksanakan organisasi. 

 Sebelum kepolisian kota Surakarta atau dalam hal ini adalah Poltabes 

Surakarta mendefinisikan misinya, harus diketahui dengan jelas apa yang perlu 

dilakukan dan tidak dilakukan oleh instansi tersebut, yang merupakan mandat 

yang diemban oleh Poltabes yang berasal dari pihak eksternal. Dalam hal ini 

mandat yang diembankan kepada Poltabes Surakarta berasal dari Kapolda Jawa 
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Tengah. Tujuan identifikasi mandat dari Poltabes adalah untuk mengenali dan 

memperjelas sifat dan makna mandat yang diembankan kepadanya. Mandat yang 

diemban Poltabes dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsi yang harus 

dilaksanakan oleh Poltabes Surakarta yang meliputi : 

 

1.  Tugas Pokok :   

a.  Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat 

b.  Menegakkan hukum 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat 

2. Fungsi : 

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli (Turjawali) 

terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. 

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas di jalan. 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan. 

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional. 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa. 
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g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya. 

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian. 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian. 

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Visi adalah kemampuan untuk melihat serta mengetahui inti/ pokok dari 

sesuatu hal atau persoalan. Dengan adanya visi, Poltabes Surakarta diharapkan 

dapat lebih responsif dan tanggap dengan perannya sebagai penegak hukum. Visi 

yang ditetapkan oleh Mabes Polri untuk seluruh jajaran kepolisian di Indonesia 

adalah :  

”Polri mampu menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang 

selalu dekat dan bersama-sama dengan masyarakat, serta sebagai aparat penegak 

hukum yang profesional dan proporsional yang selalu menjunjung tinggi 

supremasi hukum dan hak asasi manusia, pemelihara keamanan dan ketertiban 
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masyarakat serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu kehidupan 

nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera.” 

 

Sedangkan misi organisasi adalah tujuan yang unik yang dapat 

membedakannya dengan organisasi lain yang sejenis dengan mengidentifikasikan 

cakupan operasinya. Jika mandat merupakan apa yang boleh dan tidak boleh 

dilakukan, maka misi adalah mengapa organisasi melakukan apa yang dilakukan. 

Dalam konsep manajemen strategis, misi diartikan sebagai ruang lingkup kegiatan 

yang sedang dan hendak dilakukan oleh sebuah institusi yang mampu 

mendefinisikan maksud dan tujuan eksistensinya dan keunikan dirinya dibanding 

institusi lain. Adapun yang menjadi misi dari kepolisian adalah sebagai berikut : 

1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat 

yang meliputi aspek security, surety, safety dan peace. Sehingga masyarakat 

bebas dari gangguan fisik maupun psikis. 

2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan 

preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan 

hukum masyarakat (Law Abiding Citizenship). 

3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung 

tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju adanya kepastian 

hukum dan rasa keadilan. 

4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap 

memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai 

integritas wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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5) Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam mencapai 

tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri sehingga dapat 

mendorong meingkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan 

masyarakat. 

6) Meningkatkan upaya konsolidasi ke dalam (internal Polri) sebagai upaya 

menyamakan visi dan misi Polri ke depan. 

7) Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh eksternal yang 

sangat merugikan organisasi. 

8) Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberapa wilayah konflik guna 

menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa dari masyarakat 

yang berbhinneka Tunggal Ika. 

 

B.  Analisa Faktor Lingkungan Kepolisian Kota Surakarta 

1.  Faktor Lingkungan Internal 

 Lingkungan internal merupakan situasi dan kondisi dalam organisasi yang 

saling mempengaruhi serta terkait dengan misi, mandat, tugas dan fungsi 

organisasi tersebut, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan 

analisa terhadap lingkungan internal kepolisian kota Surakarta bertujuan untuk 

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan kepolisian kota Surakarta, yang 

merupakan aspek-aspek yang membantu dan merintangi pencapaian misi dan 

pemenuhan mandatnya. 
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 Faktor internal kepolisian kota Surakarta yang diidentifikasikan dan dianalisis 

adalah sebagai berikut : 

 

a. Sumber Daya Manusia  

 Dalam suatu organisasi maupun dalam kegiatan manajemen, faktor manusia 

adalah mutlak dibutuhkan. Keberadaan SDM yang dalam dunia kepegawaian 

disebut juga ”personil”, merupakan pelaku utama dalam melaksanakan berbagai 

aktivitas organisasi termasuk kegiatan manajerial. Identifikasi dan analisa 

terhadap personil kepolisian kota Surakarta dapat dilakukan dengan dua aspek 

yaitu kualitas, yang menyangkut kemampuan fisik dan nonfisik serta kuantitas 

yang menyangkut jumlah SDM yang dimiliki. 

 Untuk mendapatkan SDM dengan klasifikasi tertentu, maka Polri menerapkan 

beberapa jenjang seleksi dengan kriteria pendidikan yang tidak sama, mulai dari 

jenjang perwira, bintara maupun tamtama. Beberapa jenjang seleksi penerimaan 

anggota Polri berdasarkan kriteria pendidikan dapat dilihat dalam tabel di bawah 

ini, yaitu : 
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Tabel 4 

Jenjang Penerimaan Anggota Polri Berdasarkan Pendidikan 

No. Jenjang 
Syarat 

Pendidikan 
Umum  

Syarat Nilai 
(NEM/UAN/IPK) 

Lembaga 
Pendidikan 

Polri  

Lama 
Pendidikan 

Polri 

Pangkat 
Pertama 

1. Perwira SMU, 
DIII, S1 

-  Nilai Ujian 
Akhir min. 7 
untuk semua 
mata pelajaran 

- IPK min. 2,75 

Akademi 
Kepolisian 
(AKPOL) 

3 tahun Inspektur 
Polisi Dua 
(Ipda) 

2. Perwira S1,S2 -  IPK min. 3,00, 
Jurusan 
ditentukan 
Mabes 

-  Pendidikan 
Profesi IPK 
min. 2,75 

Sekolah 
Perwira 
Polri 
Prajurit 
Karier  

1 tahun Inspektur 
Polisi Dua 
(Ipda) 

3. Bintara SMU Nilai Ujian Akhir 
minimal 5.5 untuk 
semua mata 
pelajaran 

Sekolah 
Calon 
Bintara 
Polri 

6 bulan Brigadir Polisi 
Dua (Bripda) 
 
 
 

4. Tamtama Minimal 
SMP 

Nilai Ditentukan 
Mabes  

Sekolah 
Calon 
Tamtama 
Polri * 

6 bulan Bhayangkara 
Dua (Bharada) 

 *) = Sekolah Calon Tamtama Polri hanya dilaksanakan oleh Korps Brigade Mobil (Brimob) dan sejak tahun 

2002 Pendidikan Tamtama tidak dilaksanakan lagi 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 

Selain pendidikan Polri yang ada dalam tabel tersebut di atas, Polri juga 

melaksanakan Pendidikan Institusional yang berupa Pendidikan Kejuruan (Dikjur) 

dan Pendidikan Lanjutan Perwira (Selapa). 

 Pendidikan Kejuruan dimaksudkan untuk lebih memperdalam profesionalisme 

personil dalam bidang tugasnya sesuai fungsi kepolisian yang dilaksanakannya. 

Sebagai contoh, Seorang anggota satuan Reskrim akan melaksanakan pendidikan 
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kejuruan yang khusus dilaksanakan dalam bidang Reserse dan Kriminal seperti 

penyelidikan bunuh culik, unit reaksi cepat, cyber crime dan lain-lain. 

 Sedangkan Pendidikan Lanjutan Perwira (Selapa) hanya diperuntukkan 

khusus bagi para perwira Polri dengan kriteria kepangkatan tertentu. Adapun 

contoh dari  pendidikan lanjutan perwira yaitu : Sekolah Staf dan Pimpinan 

(SESPIM) Polri, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Sekolah Staf 

Komando Gabungan (Seskogab) dan LEMHANAS. 

 Di samping melaksanakan upaya pendidikan internal tersebut, dalam 

mewujudkan pengembangan sumber daya manusia, maka masa kerja dari masing-

masing personel kepolisian juga merupakan faktor penentu keberhasilan 

pengembangan tersebut. Semakin lama masa kerja anggota kepolisian, akan 

semakin meningkat pula kemampuan dan pengalamannya dalam melaksanakan 

berbagai bidang tugas kepolisian. 

1)  Kualitas SDM Kepolisian Kota Surakarta 

 Kualitas SDM pada umumnya diukur dari tingkat pendidikan personil 

yang bersangkutan. Selain itu dapat pula dilihat dari masa kerja personil 

dalam organisasi tersebut. Tetapi dalam institusi kepolisian, kualitas SDM 

juga ditentukan dari banyak sedikit personil yang bersangkutan mengikuti 

pendidikan institusional yang dilaksanakan oleh Polri. Apabila kualitas SDM 

kepolisian kota Surakarta diukur dari tingkat pendidikan, maka dapat 

dikatakan bahwa kualitas personil kepolisian kota Surakarta belum optimal. 

Tetapi dari aspek masa kerja personil kepolisian kota Surakarta dapat 
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dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dalam data mengenai tingkat 

pendidikan personil kepolisian kota Surakarta dalam tabel berikut : 

 

Tabel 5 

Sumber Daya Manusia Kepolisian Kota Surakarta 

Dilihat dari Jenjang kepangkatan dan Tingkat Pendidikan tahun 2006 

Pendidikan Umum 
Pangkat 

SMP SMA DIII S1 S2 
Jumlah 

Kombes - - - - - - 
AKBP - - - 1 - 1 
Kompol - 1 1 2 - 4 
AKP - 3 4 4 - 11 
Iptu  - 5 9 9 - 23 
Ipda - 9 3 - - 12 
Aiptu - 3 - - - 3 
Aipda 1 6 - - - 7 
Bripka - 87 - 4 - 91 
Brigadir - 108 1 2 - 111 
Briptu  - 145 - 7 - 152 
Bripda - 167 23 14 - 204 
Abriptu - 4 - - - 4 
Abripda - 7 - - - 7 
PNS dll 1 39 16 24 - 80 
JUMLAH 2 584 57 67 - 710 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa : 

- 67 orang berpendidikan Sarjana  : 9,5% 

- 57 orang berpendidikan Sarjana muda : 8% 

- 584 orang berpendidikan SLTA  : 82,1% 

- 2 orang berpendidikan SLTP   : 0,4% 

Prosentase terbesar latar belakang pendidikan personil kepolisian kota 

Surakarta yaitu SLTA sebesar 82,1%. Dilihat dari tingkat pendidikan yang 

dimiliki, maka SDM kepolisian kota Surakarta sudah cukup baik, namun 

belum optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kepolisian 
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seperti halnya penegak hukum lain yaitu jaksa dan hakim yang rata-rata 

berpendidikan Sarjana. 

Sedangkan jika dilihat masa kerja personil kepolisian kota Surakarta dapat 

kita lihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel 6 

Sumber Daya Manusia Kepolisian Kota Surakarta 

Dilihat dari Jenjang kepangkatan dan Masa Kerja tahun 2006 

Masa Kerja  
Pangkat 

< 8 tahun 
8 – 16 
tahun 

>16 – 24 
tahun 

> 24 
tahun  

Jumlah 

Kombes - - - - - 
AKBP - - - 1 1 
Kompol - 2 - 2 3 
AKP - 5 1 5 11 
Iptu  3 9 4 7 23 
Ipda 1 4 5 2 12 
Aiptu - - - 3 3 
Aipda - - - 7 7 
Bripka - 12 21 58 91 
Brigadir - 27 74 10 111 
Briptu  9 91 44 8 152 
Bripda 65 126 11 2 204 
Abriptu - 1 3 - 4 
Abripda - 2 5 - 7 
PNS dll 15 25 18 22 80 
JUMLAH 93 304 186 127 710 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa : 

- 93 orang memiliki masa kerja kurang dari 8 tahun : 13,1% 

- 304 orang memiliki masa kerja antara 8 sampai dengan 16 tahun : 

42,7% 

- 186 orang memiliki masa kerja lebih dari 16 tahun sampai dengan 24 

tahun : 26,1% 

- 127 orang memiliki masa kerja lebih dari 24 tahun : 18,1% 
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Jika kita melihat dari masa kerja personil kepolisian kota Surakarta, maka 

dapat dibilang cukup baik, sebab sebagian besar memiliki masa kerja di atas           

8 tahun yaitu 86,9%.  

Penetapan interval 8 oleh penulis disebabkan adanya peraturan masa 

kedinasan Polri yaitu 8 tahun, 16 tahun dan 24 tahun. Jika seorang personil 

Polri telah melewati masa kedinasan tersebut, maka yang bersangkutan akan 

mendapat penghargaan berupa satya lencana kesetiaan 8, 16 dan 24 tahun.  

2)  Kuantitas SDM SDM Kepolisian Kota Surakarta 

 Jumlah seluruh personil kepolisian kota Surakarta pada tahun 2006, yaitu 

pada saat status kepolisian kota Surakarta masih berbentuk Polresta adalah 

710 orang, dengan perincian 50 orang perwira (Berpangkat Ipda ke atas), 568 

orang bintara (Berpangkat Bripda sampai dengan Aiptu), 11 orang tamtama 

(Berpangkat Abripda sampai dengan Abriptu), dan 58 orang PNS Polri serta 

22 orang pegawai harian lepas. 

 Dari keseluruhan jumlah personil kepolisian kota Surakarta tersebut, yaitu 

710 orang masih dirasakan kurang memadai untuk mengakomodir dan 

melaksanakan seluruh tugas dan fungsi kepolisian, mengingat semakin 

beragam dan kompleksnya perkembangan situasi dan kondisi zaman saat ini 

yang membutuhkan penanganan polisi.  

 Dengan upaya peningkatan status Polresta menjadi Poltabes, yang salah 

satu program strategisnya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas personil 

kepolisian kota Surakarta, saat ini mulai diadakan penambahan personil dan 

fungsi-fungsi kepolisian sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. 
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Penambahan ini direncanakan akan dilaksanakan bertahap sampai dengan 

tahun 2010 hingga Poltabes memiliki kekuatan sebesar ± 1300 personil6. 

b.  Sumber Daya Keuangan 

 Salah satu sumber daya pendukung jalannya aktivitas organisasi adalah 

sumber daya keuangan. Di dalam membiayai seluruh kegiatan dan program yang 

telah disusun oleh kepolisian kota Surakarta, sepenuhnya berasal dari APBN 

Republik Indonesia dan diatur pengalokasiannya untuk seluruh institusi kepolisian 

yang ada di Indonesia oleh Mabes Polri, anggaran tersebut dinamakan anggaran 

reguler. Selain daripada itu, khusus untuk setiap institusi kepolisian di daerah, 

termasuk kepolisian kota Surakarta, dapat menggali potensi-potensi teritorial 

dengan tujuan mendapatkan pemasukan tambahan untuk terselenggaranya 

kegiatan operasional kepolisian kota Surakarta serta meningkatkan kesejahteraan 

anggotanya, ini disebut dengan anggaran luar biasa. Salah satu wujud 

pelaksanaannya adalah melalui pengupayaan dan pemberdayaan usaha-usaha yang 

bersifat kooperatif serta tidak melawan hukum melalui kerja sama dengan pihak 

lain di luar institusi yang disebut dengan Primer Koperasi Polri (Primkoppol). Hal 

ini dikuatkan dengan Surat Keputusan Kapolda Jawa Tengah, yaitu SKEP. 

No.Pol: 0261/ IV/ 1985 tentang penyelenggaraan Primer Koperasi Polri 

(Primkoppol).  

 Dalam melaksanakan tugasnya, Primkoppol kepolisian kota Surakarta bekerja 

sama dengan pihak lain atau pemilik modal untuk menyelenggarakan usaha-usaha 

                                                 
6 Wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi Poltabes Surakarta tentang kekuatan personil 
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antara lain : Unit Toko/ minimarket, Unit Simpan pinjam, Unit Kursus Menyetir, 

dan Unit Jasa Transportasi. 

 Sedangkan untuk penggunaan anggaran reguler, kepolisian kota Surakarta 

menitikberatkan pada pengadaan sarana dan prasarana kepolisian yang sangat 

vital untuk membantu memperlancar kegiatan operasional di lapangan. 

 

c. Sarana dan Fasilitas 

 Ketersediaan sarana dan fasilitas sebagai pendukung kegiatan operasional 

kepolisian kota Surakarta mutlak dibutuhkan. Sarana yang memadai dapat 

memperlancar pelaksanaan tugas, sebaliknya sarana yang tidak memadai dapat 

menghambat kegiatan operasional secara menyeluruh.  

 Adapun berbagai sarana yang dimiliki kepolisian kota Surakarta untuk 

mendukung pelaksanaan tugasnya dapat kita lihat pada tabel berikut : 

Tabel 7 

Sarana yang Dimiliki Kepolisian Kota Surakarta tahun 2006 

No. Jenis Jumlah Status 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Senpi 

- Senpi Genggam 

- Senpi Laras panjang 

- Borgol 

Alut/ Alsus Dalmas 

- Megaphone 

- Handycam 

- Kamera digital 

- Tabung PMK 

- Baju Dalmas lama 

- Baju Dalmas baru 

 

185 pucuk 

51 pucuk 

160 buah 

 

10 unit 

3 unit 

1 unit 

7 unit 

30 stel 

60 stel 

 

lengkap 

lengkap 

9 rusak 

 

lengkap 

1 rusak 

lengkap 

2 rusak 

5 rusak 

2 rusak 
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3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

- Pelindung kaki dan tangan 

- Masker 

- Tongkat cabang 

- Tongkat karet 

- Tameng fiber 

- Helm Dalmas 

- Rompi Patroli 

- Rompi anti peluru 

- Ransel serba guna 

Anti Handak 

- Tameng baja 

- Bom Basket 

- Mirror 

- Metal Detector 

- Rompi anti handak 

Ranmor 

- Kendaraan patroli 

- Truk 

- Bus 

- Patwal 

- Kendaraan tahanan 

- Kendaraan operasional 

   roda dua 

Alkom 

- HT RIC 

- HT Alinco 

- Pesawat Telepon 

Administrasi 

- Komputer 

- Mesin ketik 

- Lemari arsip besar 

200 stel 

50 buah 

173 buah 

105 buah 

246 buah 

250 buah 

15 stel 

5 stel 

15 buah 

 

10 buah 

1 unit 

3 unit 

2 unit 

4 stel 

 

12 unit 

3 unit 

2 unit 

5 unit 

1 unit 

 

48 unit 

 

2 unit 

328 unit 

16 unit 

 

12 unit 

25 unit 

3 buah 

15 rusak 

4 rusak 

lengkap 

lengkap 

13 rusak 

7 rusak 

lengkap 

lengkap  

lengkap 

 

lengkap 

lengkap 

1 rusak  

lengkap 

lengkap 

 

lengkap 

lengkap 

lengkap  

lengkap 

lengkap 

 

lengkap 

 

lengkap 

2 rusak 

lengkap 

 

1 rusak 

3 rusak 

lengkap 
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Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 

Sedangkan fasilitas yang dimiliki oleh kepolisian kota Surakarta adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 8 

Fasilitas yang Dimiliki Kepolisian Kota Surakarta tahun 2006 

No. Jenis Jumlah Status 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Markas kepolisian kota 

Surakarta 

Markas polsek 

Markas Satuan Lalu lintas 

Stasiun Pengisian Bahan bakar 

Polri (SPBP) 

Lapangan tenis 

Lapangan bola volley 

Mess Perwira 

Mess Polwan 

Mess Dalmas 

Asrama Polisi 

Masjid 

Gedung bela diri 

Pos Lantas 

1 

 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

5 

Digunakan 

 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

Digunakan 

Tidak digunakan 

Digunakan 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 

 Dari berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki oleh kepolisian kota 

Surakarta seperti tersebut di atas, maka belum dapat dikatakan memadai untuk 

melaksanakan berbagai tugas operasional kepolisian yang semakin kompleks dan 

dituntut serba cepat. Untuk itu, dengan upaya peningkatan status kepolisian kota 

Surakarta dari Polresta menjadi Poltabes, maka penambahan sarana dan fasilitas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 lxxxvii

kepolisian kota Surakarta merupakan suatu langkah strategis yang harus 

dilaksanakan untuk memperlancar pelaksanaan tugas operasional kepolisian kota 

Surakarta. 

 

d.  Budaya Organisasi 

 Budaya organisasi merupakan salah satu aspek internal yang sangat 

berpengaruh terhadap organisasi, namun terkadang terlepas dari pengamatan. 

Budaya organisasi berkaitan dengan perilaku-perilaku individu dalam organisasi. 

Perilaku tersebut dapat berpengaruh positif maupun negatif terhadap kinerja 

organisasi 

  Ada beberapa hal pokok yang menjadi arah atau pedoman budaya perilaku 

untuk personil kepolisian kota Surakarta yaitu 6 (enam) P yang dipayungi dengan 

3 (tiga) C, yaitu : 

 1) 6 (enam) P : 

 - Proaktif : Selalu mencari, menjemput bola dan penuh inisiatif, 

sehingga selalu harus siap melangkah dan bukan 

menunggu atau mohon petunjuk sehingga hanya jalan di 

tempat dan selalu terdadak. 

 - Proporsional : ·  Harus sesuai dengan tugas dan fungsinya 

   ·  Tidak berlebihan dan tidak kurang 

   ·  Tidak mengambil fungsi orang lain 

   ·  Berkoordinasi dengan fungsi terkait 

   ·  Tahu kapan harus mandiri dan kapan harus terpadu 
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 - Prosedural : ·  Memahami Undang-undang, peraturan, pedoman dan 

petunjuk 

   ·  Memahami urut-urutan tindakan 

   · Memahami batas kewenangan 

   ·  Memahami kapan dan kepada siapa harus 

berkoordinasi dan bekerja sama 

 - Profesional : · Terampil dan mahir dalam tugasnya 

   ·  Ahli dalam disiplin ilmu 

   · Komprehensif integral atau memadukan berbagai 

ilmu dengan pendekatan dalam satu kesatuan 

 - Produktif : · Pendekatan hasil, tidak semata-mata proses 

   · Mampu mengkualitatifkan hasil (dapat dihitung, 

dilihat dan dirasa) 

   · Orientasi pada pelanggan dan bukan pada diri sendiri  

 - Progresif : · Bertekad untuk maju dan berkembang dari waktu ke 

waktu 

   · Orientasi pada dinamika dan bukan sekedar stabilitas 

   · Mempunyai wawasan : hari ini harus lebih baik dari 

kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini  

  2) 3 (tiga) C : 

  - Commitment : · Pengabdian yang selalu berorientasi pada masyarakat 

tanpa pamrih dan memberikan yang terbaik 
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    · Mengayomi, melindungi dan melayani 

    · Membangun citra yang lebih baik menuju Polri yang 

dicintai masyarakat 

  - Consistent : · Harus sesuai ketentuan yang berlaku 

    · Harus sesuai kebijaksanaan pimpinan 

    · Harus sesuai dengan komitmen 

  - Connection : · Melaksanakan secara berkesinambungan dan 

berkelanjutan 

    · Mengutamakan kemitraan  

 6 P + 3 C ini merupakan kebijakan pimpinan kepolisian kota Surakarta dalam 

rangka mewujudkan Polri yang dicintai dan disegani masyarakat. 

 Selain hal yang telah disebutkan di atas, untuk dapat menilai budaya 

organisasi kepolisian kota Surakarta kita dapat mengamati beberapa aspek, antara 

lain : 

- Semangat kerja personil 

 Semangat kerja dapat diukur dari tingkat kehadiran dan disiplin personil 

dalam menjalankan tugasnya. Secara umum semangat kerja personil kepolisian 

kota Surakarta sudah cukup baik bahkan dapat dikatakan sangat baik. Hal ini 

disebabkan adanya pengawasan yang cukup ketat terhadap tingkat kedisiplinan 

personil oleh suatu satuan tersendiri yang bertugas di bidang penegakan disiplin 

personil yaitu Unit Provost. 
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-  Team work/ kerja sama antar pegawai 

 Sebagai organisasi publik, diperlukan adanya kerja sama diantara para 

personil dan antar satuan atau dinas untuk mencapai visi dan misi organisasi. 

Kerja sama dapat dilihat dari koordinasi yang dilakukan masing-masing personil 

maupun antar satuan atau dinas dalam menjalankan tugasnya.  

 Kerja sama yang dilaksanakan para personil yang ada di kepolisian kota 

Surakarta dapat dinilai baik dan normal, hal ini dapat terjadi karena sejak awal 

memasuki dunia kepolisian, para personil ini dibekali dengan prinsip kebersamaan 

dan jiwa korsa yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan kepolisian yang 

dijalaninya. 

- Pemahaman terhadap visi, misi dan nilai organisasi 

 Seperti yang telah dibahas pada langkah I, bahwa pemahaman personil 

terhadap visi, misi dan nilai organisasi merupakan hal yang sangat penting, sebab 

dengan mengetahuinya para personil akan memahami apa yang menjadi tujuan 

dari organisasi dan mengerti apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

tersebut. 

 Sedangkan untuk pelaksanaan hal tersebut oleh para personil kepolisian kota 

Surakarta dapat dikatakan masih kurang. Hal tersebut dapat dimengerti, sebab 

selama beberapa puluh tahun ini para personil kepolisian selalu terkungkung oleh 

garis hierarkhi dan prinsip komando ketika terintegrasi dalam ABRI. Ini membuat 

para personil selalu menurut apa yang diperintahkan padanya tanpa dapat 

mengemukakan inisiatifnya, akibatnya mereka menjadi masa bodoh dan tidak 

inovatif dalam mewujudkan tujuan organisasi. 
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e. Kinerja Kepolisian Kota Surakarta 

 1.  Kegiatan yang bersifat Preemptif 

 Kegiatan ini meliputi segala macam bentuk kegiatan yang dimaksudkan 

untuk mempengaruhi, menghimbau dan merayu masyarakat yang memiliki 

potensialitas agar turut berperan serta dalam penegakan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

 Untuk mempermudah kita memahami apa yang dilaksanakan kepolisian 

kota Surakarta dalam menjalankan kegiatan ini, maka kegiatan ini dibagi 

menjadi dua hal, yaitu : Promosi dan Pelayanan. 

a. Promosi 

Promosi yang dilaksanakan oleh kepolisian kota Surakarta yaitu 

pengenalan hal-hal yang menyangkut kepolisian kepada khalayak dengan 

memberikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai macam bentuk. 

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut : 

Tabel 9 

Pelaksanaan Kegiatan Rutin Pembinaan dan Penyuluhan                      

(Giat Binluh) 

Kepolisian Kota Surakarta  

No. Jenis Sasaran Pelaksana 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

 

5. 

Ceramah Narkoba, Miras & 

Politik 

Pembinaan PAM swakarsa di 

tingkat desa/kelurahan 

Penyuluhan Lalu lintas 

Promosi Penerimaan Anggota 

Polri 

Pengobatan gratis 

Masyarakat Umum 

 

Masyarakat Umum 

 

Masyarakat Umum 

Pelajar dan Mahasiswa 

 

Masyarakat Umum 

Sat. Bina Mitra, 

Sat. Reskrim 

Sat. Bina Mitra 

 

Sat. Lalu lintas 

Bag. Min 

 

Sie. Dokpol 
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6. 

 

7. 

 

Program Polisi Sahabat Anak 

Pembinaan Saka Bhayangkara 

dan Patroli Keamanan Sekolah 

(PKS) 

Siswa sekolah dasar 

 

Siswa Sekolah 

Menengah Atas 

Sat. Lalu lintas 

 

Sat. Samapta 

  Sumber : Bag. Ops Poltabes Surakarta 

Kegiatan ini sangat berguna bagi kepolisian kota Surakarta untuk 

memperkenalkan institusi kepolisian kepada masyarakat luas dengan 

tujuan memberikan pengertian secara menyeluruh agar tidak terjadi salah 

tafsir terhadap institusi kepolisian. 

 b. Pelayanan 

 Sedangkan kegiatan yang bersifat pelayanan, diberikan oleh kepolisian 

kota Surakarta kepada masyarakat sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada 

di jajaran kepolisian kota Surakarta. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 10 

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat (Giat Yanmas) 

Kepolisian Kota Surakarta 

No. Jenis Pelaksana 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

Pelayanan pengaduan masyarakat 

Pelayanan Perijinan Kegiatan 

Pelayanan sidik jari 

Pelayanan kesehatan  

Pelayanan keamanan turis asing 

Pelayanan Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK) 

Pengurusan SIM, STNK dan BPKB 

serta pajak kendaraan bermotor 

(kecuali SIM, dilaksanakan di Kantor 

SPK 

Sat. Intelkam 

Sat. Reskrim 

Sie. Dokpol 

Unit Polisi Pariwisata 

Sat. Intelkam 

 

Sat. Lalu lintas 
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Samsat bersama Dispenda) 

Sumber : Bag. Ops Poltabes Surakarta 

2. Kegiatan yang bersifat Preventif 

Yaitu kegiatan yang dilaksanakan oleh kepolisian kota Surakarta guna 

menangkal munculnya kerawanan dan potensi pelanggaran keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Kegiatan ini meliputi Pengawalan, Pengamanan, 

Pengaturan dan Patroli. Adapun contoh dari kegiatan ini adalah :  

-  Pengawalan  : Pengawalan nasabah bank, Pengawalan Perjalanan 

KA, Pengawalan iring-iringan atau konvoi dan lain-

lain 

- Pengamanan : Pengamanan Objek vital, Pengamanan pertandingan 

Sepak bola, Pengamanan Pertunjukan Musik dan 

lain-lain 

- Pengaturan : Pengaturan arus lalu lintas, Penertiban aksi unjuk rasa 

dan lain-lain 

- Patroli : Patroli kota (Patko), Patroli Roda 2 dan lain-lain 

 3. Kegiatan yang bersifat Represif 

 Kegiatan ini berwujud tindakan yang dilaksanakan untuk menanggulangi 

berbagai pelanggaran keamanan dan ketertiban yang muncul, kegiatan represif 

diadakan bertahap sesuai situasi dan kondisi yang ada. Contohnya : 

Penangkapan tersangka, Pembubaran unjuk rasa, Razia preman, Penutupan 

tempat judi, Pemberian sanksi tilang dan lain-lain. 

2.  Faktor Lingkungan Eksternal 
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 Lingkungan eksternal merupakan lingkungan di luar organisasi yang tidak 

dikendalikan oleh organisasi, namun mempengaruhi organisasi. Lingkungan 

eksternal kepolisian kota Surakarta sangat luas dan kompleks serta selalu berubah-

ubah. Perubahan tersebut berlangsung cepat baik direncanakan maupun tidak 

direncanakan dan perubahan pasti terjadi. Agar kepolisian kota Surakarta tidak 

mengalami kemunduran dalam menjalankan tugasnya melayani dan mengayomi 

masyarakat, maka kepolisian kota Surakarta harus mampu melakukan adaptasi 

dan merespon perubahan lingkungan eksternal yang terjadi. Lingkungan eksternal 

organisasi menimbulkan peluang dan ancaman bagi kepolisian kota Surakarta. 

 Faktor eksternal yang dihadapi kepolisian kota Surakarta meliputi kondisi 

masyarakat, perkembangan teknologi, tuntutan zaman, posisi geografis, Situasi 

Politik 

a. Kondisi Masyarakat 

 Situasi dan kondisi yang mantap dan dinamis.  Itulah yang sering kita dengar 

apabila membicarakan masalah kondisi masyarakat yang berkaitan dengan 

keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Hal tersebut dapat dicapai jika 

masyarakat yang dimaksud ada dalam kondisi yang ”matang”. Kondisi inilah 

yang sangat diharapkan semua elemen bangsa ini ada dalam kehidupannya. 

Kematangan suatu kondisi masyarakat dilihat dari segi kamtibmas dapat 

ditentukan oleh berbagai hal, antara lain : Pertama adalah tingkat kemajemukan, 

semakin sedikit kemajemukan yang ditemukan, maka kondisi stabil akan lebih 

mudah ditemui jika dibandingkan dengan keadaan masyarakat yang mejemuk dan 

beragam. Kedua adalah latar belakang pendidikan, dengan banyaknya anggota 
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masyarakat yang berpendidikan, maka pemahaman terhadap perlunya ketaatan 

pada peraturan dan hukum akan tinggi pula, dari hal itu maka kondisi 

masyarakatnya akan senantiasa ada dalam kondisi. Ketiga adalah pola pikir, 

adanya pola pikir masyarakat yang dilandasi nilai-nilai atau norma yang baik akan 

mempengaruhi perilaku masyarakat itu menjadi baik, begitu pula sebaliknya. 

 Seperti telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa kondisi masyarakat kota 

Surakarta adalah sangat beragam dan kompleks dilihat dari tiga hal yang telah 

disebutkan di atas. Dari tingkat kemajemukan, masyarakat kota Surakarta terdiri 

dari berbagai macam etnis dan golongan. Tingkat pendidikan yang dimiliki 

masyarakat pun bermacam-macam, mulai dari hanya berpendidikan dasar sampai 

pada tingkat perguruan tinggi. Sedangkan apabila kita lihat dari pola pikir, 

banyaknya nilai-nilai atau norma yang dijadikan pedoman hidup saat ini juga 

mempengaruhi perilaku masyarakat kota Surakarta, hal itu antara lain : nilai-nilai 

agama, kelompok sosial, dan budaya kedaerahan. 

b. Tuntutan Zaman 

 Semakin berkembangnya kehidupan manusia ke arah kemajuan, maka 

tuntutan untuk selalu berubah mengikuti kebiasaan-kebiasaan baru pun tak dapat 

dielakkan lagi. Hal tersebut dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam 

kehidupannya, mereka akan cenderung mengikuti apa yang dilakukan orang lain 

yang diidolakannya tanpa mengerti apakah yang dilakukannya benar atau salah. 

c. Perkembangan Teknologi 

 Adanya perkembangan di bidang informasi dan teknologi yang sedemikian 

pesat akan membawa masyarakat kepada keinginan mendapatkan sesuatu dengan 
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cepat, mudah dan murah. Gempuran kemajuan teknologi dan informasi yang 

dahsyat tersebut selain bersifat positif tentunya akan membawa pula beberapa 

efek negatifnya. Dari efek negatif tersebut, apabila tidak diimbangi dengan pola 

pikir yang berdasarkan nilai dan norma yang cukup baik, maka akan 

menimbulkan berbagai kerawanan akan pelanggaran keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang sangat merugikan. Berbagai kejahatan dengan model dan bentuk 

baru yang berkaitan dengan kecanggihan teknologi akan muncul dan terus 

berkembang seiring perkembangan arus informasi dan teknologi dunia global. 

d. Posisi Geografis 

 Kota Surakarta berada pada posisi persilangan antara berbagai kota dan 

menjadi tujuan utama perjalanan dari berbagai kota dan berbagai negara, karena 

itulah posisi kota Surakarta dapat kita katakan strategis. Banyak keuntungan yang 

dapat kita raih dari keadaan yang demikian, seperti : naiknya pendapatan daerah, 

membuka lapangan kerja, bertambahnya wawasan kita akan daerah lain, 

kemudahan transpotasi dan lain-lain. Di samping beberapa hal itu, banyak pula 

hal-hal negatif yang dapat kita temui dari keadaan tersebut, antara lain : maraknya 

penyelundupan barang, akulturasi budaya yang kurang sehat, naiknya angka 

kriminalitas, dan lain-lain. 

e. Situasi Politik 

 Kepolisian kota Surakarta sebagai organisasi publik secara hierarkhis 

dipengaruhi oleh berbagai kepentingan-kepentingan politik dari pemerintah di 

atasnya. Implikasi penerapan kebijakan atau peraturan perundang-undangan 

merupakan kondisi yang harus direspon, misalnya penerapan UU. No 2 tahun 
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2002 tentang Kepolisian Negara RI, yang menjelaskan tentang peran strategis dari 

institusi Polri yaitu sebagai alat negara di bidang keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang memiliki wewenang melaksanakan fungsi kepolisian sesuai 

bidang tugasnya. Dalam pelaksanaan Undang-undang tersebut, maka Polri berhak 

untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap bahaya terorisme.  

 Dari hal tersebut, maka apabila para pelaku politik tingkat atas dapat 

menciptakan penetapan kebijakan yang tidak menimbulkan gesekan politik di 

tingkat bawah, situasi akan senantiasa stabil. Stabilitas politik amat 

mempengaruhi situasi dan kondisi masyarakat, karena stabilitas politik sangat 

rawan menimbulkan gesekan yang berakibat terganggunya keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Kondisi politik yang demikian akan memicu timbulnya 

aktivitas negatif, seperti : terorisme, pertentangan antar pendukung parpol, 

demonstrasi massa destruktif, dan lain-lain.  

 

 

C. Analisa Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman (Analisa SWOT) 

 Dari berbagai analisa faktor lingkungan kepolisian kota Surakarta, baik faktor 

lingkungan internal yang menimbulkan kekuatan dan kelemahan, maupun faktor 

lingkungan eksternal yang menimbulkan peluang dan ancaman akan dilakukan 

analisa SWOT. Tahap awal analisa SWOT yaitu membuat daftar kekuatan, 

kelemahan, peluang dan ancaman yang berpotensi bagi kepolisian kota Surakarta, 

kemudian daftar tersebut dibahas, dianalisis, dibandingkan dan dipertentangkan 

secara cermat. 
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a. Analisa Kekuatan Kepolisian Kota Surakarta 

 1)  Struktur organisasi yang mantap 

Dilihat dari bagan struktur organisasi di depan, kepolisian kota Surakarta 

memiliki struktur yang bersifat hierarkhis dan lengkap sesuai bidang tugas 

dan fungsi masing-masing satuan pelaksana. Hal tersebut menjadi 

kekuatan bagi kepolisian kota Surakarta dalam menjalankan tugas 

pokoknya selaku alat negara dan penegak hukum yang bertambah berat 

dan kompleks sebagai implikasi dari semakin berkembangnya berbagai 

faktor yang menyebabkan kerawanan pelanggaran kamtibmas. 

2) Etos kerja yang relatif baik  

 Dari analisa yang dilakukan terhadap semangat/etos kerja personil 

kepolisian kota Surakarta, menunjukkan bahwa dilihat dari intensitas dan 

disiplin kerja, semangat kerja personil relatif cukup baik. Hal tersebut 

merupakan suatu kekuatan bagi kepolisian kota Surakarta dalam upaya 

pengembangan institusinya sebagai wujud peran strategis Polri dalam 

menjalankan tugas pokoknya. 

b. Analisa Kelemahan Kepolisian Kota Surakarta 

 1) Kualitas sumber daya manusia relatif rendah 

Dari data dan analisa di muka menunjukkan bahwa meskipun masa kerja 

personil sebagian besar di atas 8 tahun yaitu 86,9%, namun latar belakang 

pendidikan para personil masih terbilang kurang begitu baik. Ini 

disebabkan karena sebagian besar personil hanya berlatar belakang 

pendidikan SMA yaitu sebesar 82,1%. Hal tersebut menyebabkan belum 
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optimalnya pelaksanaan tugas yang diemban institusi kepolisian kota 

Surakarta. 

2) Sumber daya keuangan terbatas 

Berdasarkan pembahasan mengenai sumber daya keuangan di depan 

menunjukkan bahwa sumber daya keuangan atau anggaran pembiayaan 

pelaksanaan tugas-tugas kepolisian hanya bergantung pada APBN 

pemerintah pusat yang jumlahnya pun terbatas. Padahal dana yang 

dibutuhkan relatif sangat besar. Adanya penggalian potensi untuk 

menambah pendapatan institusi akhirnya menjadi prioritas demi 

memenuhi kebutuhan sumber daya keuangan. Apabila hal tersebut 

dieksploitasi secara berlebihan, maka lama kelamaan akan menimbulkan 

efek negatif pada institusi yaitu ”bisnis polisi”, dimana usaha penggalian 

dana bukan hanya berasal dari unit-unit usaha yang ada, melainkan juga 

dari pungutan-pungutan liar terhadap pelayanan yang diberikan kepolisian 

kepada masyarakat.  

3) Fasilitas/sarana masih kurang memadai 

Berdasar analisa yang dilakukan tentang fasilitas dan sarana yang dimiliki 

kepolisian kota Surakarta, maka dapat dilihat bahwa fasilitas serta sarana 

yang dimiliki masih jauh dari memadai, seperti : sarana komputer, 

jaringan internet, pos polisi, perlengkapan perorangan, dan alat 

transportasi serta komunikasi. Hal ini merupakan kelemahan dari institusi 

yang memerlukan penanganan yang lebih lanjut. 
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c Analisa peluang-peluang Kepolisian Kota Surakarta 

 1) Diterapkannya Tap MPR No. VI/ MPR/ 2002 dan Tap MPR No. VII/ 

MPR/ 2002   

  Dengan diterapkannya Tap MPR No. VI/ MPR/ 2002 tentang pemisahan 

TNI dan Polri serta Tap MPR No. VII/ MPR/ 2002 tentang Peran TNI dan 

Polri berimplikasi pada kemandirian institusi Polri pada semua tingkatan 

lepas dari integrasi dengan TNI dalam ABRI. Hal ini disebabkan karena 

Polri memang bukan angkatan perang yang seharusnya memiliki 

wewenang penuh sebagai alat negara yang melaksanakan tugas di bidang 

keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari kedua keputusan itu 

memberikan peluang kepada institusi Polri untuk menentukan berbagai 

kebijakan yang sangat vital menyangkut pelaksanaan tugasnya selaku 

penegak hukum, termasuk dalam hal pengembangan institusi kepolisian. 

Di samping itu, adanya keputusan tersebut juga memberikan batasan-

batasan yang jelas dan tegas hal-hal mana yang menjadi wewenang Polri 

dan mana yang menjadi wewenang TNI sehingga tidak terjadi tumpang 

tindih dalam pelaksanaan tugas pokoknya. 

 2) Perkembangan sosial kemasyarakatan 

  Berdasarkan penjelasan tentang perkembangan sosial kemasyarakatan di 

kota Surakarta menunjukkan bahwa pertumbuhan sosial kemasyarakatan 

tersebut akan membawa berbagai dampak. Hal ini merupakan peluang 

bagi kepolisian kota Surakarta karena dengan banyaknya dampak yang 

menjurus pada kerawanan kamtibmas, maka mutlak kehadiran polisi 
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dibutuhkan. Hal ini adalah indikator perkembangan institusi kepolisian 

kota Surakarta. 

 

d. Analisa Ancaman Kepolisian Kota Surakarta 

  1) Stabilitas politik yang kurang kondusif 

  Stabilitas politik di Indonesia yang tidak menentu dan berbagai faktor 

yang berkaitan dengan politik memberikan pengaruh yang negatif dan 

menjadi ancaman bagi pengembangan institusi kepolisian kota Surakarta. 

Institusi kepolisian kota Surakarta yang seharusnya netral terkadang 

terbawa arus menuju kancah politik dan mendukung secara sembunyi-

sembunyi kepada salah satu parpol. Hal ini harus secepatnya disikapi oleh 

kepolisian kota Surakarta demi pelaksanaan pengembangan institusi yang 

berkesinambungan. 

 2) Kesadaran hukum masyarakat masih relatif rendah 

Salah satu faktor sosial yang mempengaruhi perkembangan kamtibmas 

adalah sikap masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Menurut penilaian 

kepolisian kota Surakarta, sadar hukum masyarakat masih rendah. Ini 

menjadi ancaman bagi upaya pengembangan institusi kepolisian kota 

Surakarta karena upaya strategis tersebut tidak akan berhasil tanpa 

didukung oleh sikap masyarakat yang baik. 

Untuk mengetahui keterkaitan antara kedua lingkungan yang menimbulkan 

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, berikut disajikan bagan matrik 

SWOT : 
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Gambar 6. 

Matrik Analisis SWOT Kepolisian Kota Surakarta 

 

 

 

Kekuatan (Strength)  

- Struktur organisasi mantap 

- Semangat kerja baik 

- Team work baik 

- Posisi kantor strategis 

Kelemahan (Weakness) 

- Kualitas SDM rendah 

- Sumber daya keuangan 

terbatas 

- Fasilitas dan Sarana 

kurang memadai 

Kesempatan (Oportunity) 

- Diterapkannya Tap MPR 

No. VI/ MPR/ 2002 dan 

Tap MPR No. VII/ MPR/ 

2002 

- Perkembangan sosial 

kemasyarakatan cukup 

baik 

 

- Peningkatan peluang kerja 

sama/ kemitraan dengan 

segenap elemen 

masyarakat 

- Pengembangan fungsi –

fungsi kepolisian  

 

- Peningkatan 

manajemen SDM oleh 

institusi 

- Meningkatkan kerja 

sama dengan insitusi 

lain (Perguruan tinggi, 

LSM dll) dalam bidang 

hukum untuk dapat 

mengatasi keterbatasan   

Ancaman (Treath) 

- Stabilitas politik yang 

kurang kondusif 

- Kesadaran hukum 

masyarakat masih 

relatif rendah 

 

- Peningkatan pengawasan 

oleh lembaga terkait 

untuk menjaga kinerja 

kepolisian yang baik 

- Peningkatan kegiatan 

yang bersifat preemptif 

 

- Membangun kembali 

citra polisi  

- peningkatan kualitas 

pelayanan publik 

 

 

D. Identifikasi Isu-Isu Strategis 

 Setelah melakukan analisis SWOT langkah selanjutnya adalah melakukan 

identifikasi terhadap isu-isu strategis. Mengidentifikasi isu-isu strategis 

INTERNAL 

EKSTERNAL 
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merupakan jantung dalam proses perencanaan strategis, yang dilakukan dengan 

berdasarkan dari analisis SWOT dan tidak terlepas dari misi dan mandat 

kepolisian kota Surakarta. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan dengan 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

1. Apa yang menjadi isu? 

2. Faktor-faktor apa yang membuatnya menjadi isu? (visi, misi, internal, 

eksternal) 

3. Apa konsekuensi apabila gagal menangani isu tersebut? 

Dari analisa SWOT yang telah dilakukan dan mendasar pada misi dan mandat 

kepolisian kota Surakarta, maka beberapa isu strategis yang dihadapi kepolisian 

kota Surakarta adalah sebagai berikut:  

1. Isu yang berkaitan dengan Peningkatan kemitraan dengan segenap elemen 

masyarakat dan lembaga lainnya.  

2. Isu yang berkaitan dengan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia 

dalam pelayanan publik. 

3. Isu yang berkaitan dengan pengembangan pelaksanaan tugas dan fungsi 

kepolisian serta manajemen pengelolaannya. 

4. Isu yang berkaitan dengan pengembangan informasi, promosi dan 

komunikasi kepolisian. 

5. Isu yang berkaitan dengan pengembangan kerja sama dalam hal riset 

bidang hukum dan kamtibmas. 
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E. Merumuskan Strategi Untuk Mengelola Isu 

Strategi dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, 

keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi 

itu, apa yang dilakukan dan mengapa organisasi melakukannya. Jadi merumuskan 

strategi adalah merumuskan program- program strategis atau alternatif kebijakan 

mendasar yang akan dilakukan organisasi untuk mengelola isu. 

Berdasarkan isu-isu yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka upaya-

upaya strategis kepolisian kota Surakarta dalam pengembangan institusinya dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Peningkatan Status Polresta menjadi Poltabes 

 a. Tujuan peningkatan status kepolisian kota Surakarta dari Kepolisian 

Resort Kota (Polresta) menjadi Kepolisian Kota Besar (Poltabes) yaitu 

untuk mewujudkan pengembangan profesionalisme kepolisian melalui 

pembangunan pilar-pilar utama gugus tugas kepolisian di berbagai 

daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 b. Rencana kegiatan : 

  1) Pemekaran struktur organisasi sesuai dengan surat keputusan 

pelaksanaan peningkatan status. Kepolisian kota Surakarta yang 

semula memiliki 5 (lima) fungsi kepolisian, yaitu : Satuan 

Samapta, Satuan Reserse, Satuan Intelkam, Satuan Lalu lintas, dan 

Satuan Bimmas, akan diubah menjadi 7 (fungsi), yaitu : Bagian 

Bina mitra, Satuan Samapta, Satuan Reskrim, Satuan Narkoba, 

Satuan Lalu lintas, Satuan Intelkam, Satuan PAM objek vital. 
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  2)  Peningkatan jumlah personil kepolisian kota Surakarta dari semula 

710 personil aktif menjadi ± 1300 personil aktif. 

  3) Peningkatan pengadaan sarana dan fasilitas penunjang 

pelaksanaan tugas pokok kepolisian 

  4) Pengembangan fungsi dan kegiatan operasional sesuai status yang 

telah diberlakukan. 

  5)  Peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat luas melalui 

berbagai media dan kegiatan yang bersifat pembinaan.   

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai sumber daya yang ada 

 a. Tujuan peningkatan kualitas dan kuantitas berbagai sumber daya yang 

ada meliputi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan yaitu 

untuk lebih mendapatkan pemberdayaan yang efektif dan efisien 

melalui berbagai upaya teknis. 

 b. Rencana Kegiatan : 

  1)  Pembentukan satuan-satuan baru yang akan menambah personil 

untuk memenuhi standar jumlah personil kepolisian kota Surakarta 

(Satuan Narkoba, Satuan PAM Objek vital, unit K-9/ anjing 

pelacak, dan unit anti teror serta unit cyber crime) 

  2)  Penambahan alokasi peserta Latihan Kerja Bhayangkara (Latja 

Bhara) yang dilaksanakan oleh para taruna Akademi Kepolisian 

tingkat II dan III serta para siswa Sekolah Bintara Polri.   
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  2)  Pendelegasian dan penugasan personil untuk mengikuti berbagai 

pendidikan kejuruan dan keterampilan di bidang hukum dan 

kamtibmas di dalam dan di luar negeri 

  3)  Pemberian latihan serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan baik 

fisik dan non fisik (Psikologis) kepada personil secara rutin dan 

berkesinambungan. 

  3) Pembentukan unit-unit kerja tambahan di bawah koordinasi 

Primkoppol untuk meningkatkan sumber daya keuangan. 

  4) Peningkatan pengelolaan unit-unit usaha tersebut dengan sistem  

manajemen yang lebih baik dan mengutamakan kepuasan 

pelanggan. 

3. Peningkatan kerja sama dengan pihak lain 

 a. Tujuan adanya kerja sama dengan pihak lain adalah untuk 

mengembangkan kemitraan demi mendukung pelaksanaan tugas 

pokok kepolisian menjadi lebih cepat, tepat dan akurat. 

 b. Rencana Kegiatan : 

  1) Mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat integratif dengan 

institusi lain (Interpol, BNN, Kejaksaan, DLLAJ, Perguruan 

Tinggi, dll) seperti : pengejaran tersangka yang melarikan diri ke 

luar negeri, upaya-pemberantasan narkoba dan penyakit 

masyarakat, pengaturan arus lalu lintas dan jalan raya, serta 

penelitian laboratorium dan forensik. 
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  2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui kegiatan kemitraan 

(Pos Kamling, PKS, Saka Bhayangkara, Unit ronda thek-thek, dll) 

  3) Mengadakan diskusi dan seminar serta kajian-kajian tentang 

kepolisian dan bidang hukum.   

  4)  Meningkatkan interaksi dengan stakeholder yang membutuhkan 

kinerja kepolisian, sebagai contohnya adalah:  

   - KPU  :  Dalam penyelenggaraan sistem pengamanan 

Pemilu/ Pilkada/ Pilkades agar Aman, Tertib 

dan Lancar (Atibcar) 

   - Kejaksaan : Dalam penyelesaian penanganan perkara 

hukum dan kriminal 

   - Bank : Dalam pengawalan dan pengamanan aktivitas 

internal bank beserta nasabahnya. 

   - Perusahaan : Dalam Pembinaan Satuan Pengamanan 

(Satpam) perusahaan 

   - Mahasiswa :  Dalam pengamanan aksi unjuk rasa 

mahasiswa, pemberian ijin kegiatan dan 

pembinaan organisasi kemahasiswaan 

   - Masyarakat  : Sebagai ”customer” utama pelayanan-

pelayanan yang diberikan kepolisian (SIM, 

STNK, BPKB, SKCK, Sidik jari, Surat bebas 

Narkoba, Surat kehilangan, Laporan polisi, dll) 
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4. Peningkatan kinerja kepolisian  

 a. Tujuan peningkatan kinerja kepolisian adalah untuk mewujudkan 

institusi kepolisian yang tanggap, tanggon dan trengginas dalam 

melaksanakan apa yang menjadi tugas pokoknya. 

 b. Rencana Kegiatan : 

  1) Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) rutin kegiatan operasional 

setiap satuan pada semua fungsi yang dilaksanakannya. 

  2) Analisa dan Evaluasi (Anev) kegiatan preemptif, preventif dan 

represif kepolisian untuk mendapatkan kemajuan tentang apa dan 

bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di waktu 

mendatang 

  3) Pengembalian citra polisi melalui upaya-upaya internal 

pembenahan dan peningkatan manajemen kepolisian dan 

perbaikan kualitas SDM serta peningkatan kesejahteraan anggota.  

  4)  Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi antar 

lembaga kepolisian, kepolisian dengan lembaga lain dan 

kepolisian dengan masyarakat, seperti : penggunaan CCTV (Crime 

Control Television) untuk institusi-institusi penting sebagai 

langkah antisipatif terhadap adanya kejahatan, Penggunaan 

jaringan internet sebagai media komunikasi antar lembaga, dll. 

  5) Pemberian bimbingan, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan kepada 

berbagai elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran 
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masyarakat akan pentingnya ketaatan terhadap hukum dan fungsi 

hukum untuk perlindungan masyarakat.  

 

F.  Pelaksanaan Upaya Strategis Peningkatan Status Polresta menjadi 

Poltabes 

 1.  Perubahan yang dilaksanakan 

 Berdasarkan berbagai data dan teori yang telah disajikan sebelumnya, 

maka pelaksanaan upaya strategis peningkatan status polresta menjadi 

poltabes adalah langkah strategis bagi kepolisian kota Surakarta dalam rangka 

pengembangan institusinya ke arah profesionalisme pelaksanaan tugas-tugas 

kepolisian. Adapun perubahan-perubahan yang dilaksanakan sehubungan 

dengan peningkatan status tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut : 

Tabel 11 

Perubahan yang Dilaksanakan dalam Rangka Peningkatan Status  

Polresta menjadi Poltabes 

 

Penjelasan pada tingkat status organisasi 
No. Perihal 

POLRESTA POLTABES 

1. 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar Hukum 

 

Pemekaran 

Struktur 

Organisasi 

Fungsional 

 

 

 

 

 

Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/ 

024/ XI/ 1981 

Kapolresta, Wakapolresta, 

Kabagmin, Kapuskodalops, 

Kasat Sabhara, Kasat Reserse, 

Kasat Intelkam, Kasat Lantas, 

Kasat Bimmas, Kanit Provost, 

Ka Taud, Pamapta, Kapolsek 

 

 

 

Surat Telegram Kapolri No. Pol : 

ST/ 253/ II/ 2006. 

Kapoltabes, Wakapoltabes, 

Kabagmin, Kabagops, Kabag 

Bina Mitra, Kasat Samapta, 

Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, 

Kasat PAM Obvit, Kasat 

Intelkam, Kasat Lantas, Kanit 

Provost, Ka Taud, Kaur 

Telematika, Ka SPK, dan 

kapolsek 
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3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan 

Jumlah 

Personil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penambahan 

Fasilitas dan 

Sarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

710 personil/ kesatuan kepolisian 

tipe B1. 

50 orang perwira (Berpangkat 

Ipda ke atas), 568 orang bintara 

(Berpangkat Bripda sampai 

dengan Aiptu), 11 orang 

tamtama (Berpangkat Abripda 

sampai dengan Abriptu), dan 58 

orang PNS Polri serta 22 orang 

pegawai harian lepas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasilitas yang dimiliki : 

Markas kepolisian kota 

Surakarta, Markas polsek, 

Markas Satuan Lalu lintas, 

Stasiun Pengisian Bahan bakar 

Polri (SPBP), Lapangan tenis, 

Lapangan bola volley, Mess 

Perwira, Mess Polwan, Mess 

Dalmas, Asrama Polisi, 

Masjid, Gedung bela diri, Pos 

Lantas 

Sarana yang dimiliki : 

Senpi Genggam, Senpi Laras 

panjang, Borgol, Megaphone, 

Handycam, Kamera digital, 

Tabung PMK, Baju Dalmas 

 ± 1300 personil/ kesatuan 

kepolisian tipe A2. Penambahan 

dilaksanakan secara bertahap s/d 

2010. 

Personil saat ini sebanyak : 

900 personil dengan rincian : 

62 orang perwira (Berpangkat 

Ipda ke atas), 684 orang bintara 

(Berpangkat Bripda sampai 

dengan Aiptu), 8 orang tamtama 

(Berpangkat Abripda sampai 

dengan Abriptu), dan 97 orang 

PNS Polri serta 49 orang 

pegawai harian lepas. 

Sumber Penambahan : Mutasi 

jabatan, penambahan alokasi 

penempatan tugas lulusan Akpol, 

Sepa dan Seba polri di Poltabes 

Surakarta , dan penerimaan 

pegawai negeri sipil polri serta 

pegawai harian lepas 

Penambahan : 

- 4 mobil Kijang Patroli 

- 2 sedan patroli pengawal 

- 2 Truk Dalmas 

- 15 unit Spm T-100 

- 2 unit Spm RGV 5000 Sat. 

Lantas 

- 10 unit Alkom satelit GPS 

- Jaringan internet 

- 15 pucuk senpi genggam 

- 40 pucuk senpi SS1 Sabhara 

riffle 

- 150 setel pakaian dalmas 

beserta kelengkapannya 

- 3 ekor anjing pelacak 
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan 

Tugas non 

teknis 

kepolisian 

lama, Baju Dalmas baru, 

Pelindung kaki dan tangan, 

Masker, Tongkat cabang, 

Tongkat karet, Tameng fiber, 

Helm Dalmas, Rompi Patroli, 

Rompi anti peluru, Ransel 

serba guna, Tameng baja, Bom 

Basket, Mirror, Metal 

Detector, Rompi anti handak, 

Kendaraan patroli, Truk, Bus, 

Patwal, Kendaraan tahanan, 

Kendaraan operasional roda 

dua, HT RIC, HT Alinco, 

Pesawat Telepon, Komputer, 

Mesin ketik, Lemari arsip 

besar. 

Melaksanakan tindakan preemtif, 

preventif dan represif sebagai 

wujud pelaksanaan tugas pokok 

kepolisian yaitu melayani dan 

melindungi yang dijalankan oleh 

5 fungsi pokok kepolisian 

(Sabhara, Reserse, Intelkam, 

Lalu lintas dan Bimmas). 

 

 

 

 

 

Primkoppol (Primer Koperasi 

kepolisian) melalui unit simpan 

pinjam dan unit toko 

 

Pembangunan : 

- Perluasan Gedung Markas  

- 1 Rumdin Kapoltabes 

- 1 Rumdin Wakapoltabes 

- 1 Mess Perwira 

- 1 Mess Samapta 

- 1 Mess Polwan 

- 1 Lapangan tembak Polri 

- 1 Blok Pertokoan Primkoppol 

- 5 Pos Lalu lintas besar (Palur, 

Kleco, Gladag, Jajar, Gilingan) 

 

 

 

 

 

- Sama dengan keterangan di 

samping ditambah adanya 6 P 

(Proaktif, Proporsional, 

Prosedural, Profesional, 

Produktif, dan Progresif) +   3 

C (Commitment, Consistent, 

Connection).  

- Di samping itu gugus tugas 

pada fungsi pun bertambah, 

yaitu : (Bag. Bina Mitra, Sat. 

Samapta, Sat. Reskrim, Sat. 

Narkoba, Sat. PAM Obvit, Sat. 

Intelkam, Sat. Lantas). 

Penambahan unit kerja 

Primkoppol : Unit simpan 

pinjam, unit toko/ minimarket/ 

ruko, unit kursus menyetir, dan 

unit jasa transportasi. 

Sumber : Bag. Min Poltabes Surakarta 
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 2. Pengembangan Rencana Kegiatan (Rengiat) Rutin   

  Rencana Kegiatan (Rengiat) rutin adalah perencanaan kegiatan operasional 

yang akan dilaksanakan oleh kepolisian kota Surakarta sebagai wujud 

pelaksanaan tugas pokok kepolisian yang dilaksanakan oleh fungsi-fungsi yang 

ada. Berikut adalah contoh perubahan beberapa Rengiat rutin yang dilaksanakan 

oleh kepolisian kota Surakarta pada saat berstatus Polresta dan Poltabes, yaitu: 

Tabel 12 

Perubahan Rencana Kegiatan Operasional (Rengiatopsnal) Rutin  

Kepolisian Kota Surakarta 

 

No. Fungsi Polresta Poltabes 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samapta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pengamanan dan 

pengawalan aktivitas Bank. 

10 pers. Sesuai Perintah 

Kasat. Waktu 

menyesuaikan 

 

 

 

- Patroli kota. 24 pers. 4 

mobil patroli, 3 patwal, 20 

roda dua. Setiap hari 

 

- Pengaturan Arus Lalu 

lintas. 20 pers. Koord Sat. 

Lantas. Setiap hari 

- Pembinaan Kesamaptaan 

Jasmani. Seluruh pers. 

Setiap Jum’at 

 

 

 

- Pengamanan dan 

pengawalan aktivitas Bank. 

Pengawalan kereta Uang. 

Pengawalan nasabah dan 

perusahaan. 30 Pers. 

Koord. dengan Sat. PAM 

obvit. Waktu 

menyesuaikan 

- Patroli kota. Patroli 

Dalmas. 60 pers. 1 truk, 7 

mobil patroli, 2 sedan 

patroli, 40 roda dua. Setiap 

hari 

- Pengaturan Arus Lalu 

lintas. 45 pers. Koord Sat. 

Lantas. Setiap hari 

- Pembinaan Kesamaptaan 

Jasmani dan Pemeriksaan 

kesehatan. Seluruh pers. 

Jum’at – Sabtu 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Bina Mitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reskrim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lalu Lintas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intelkam 

 

 

 

 

- Penyuluhan Kamtibmas, 

narkoba dan nosialisasi 

bidang hukum. 5 pers. 

Sesuai perintah Kasat 

   

 

 

 

 

- Lidik TO. 5 pers. Sesuai 

perintah Kasat 

- Sidik TO. 2 pers. Sesuai 

perintah Kasat 

- Penahanan TO. 10 pers. 

Koord Sat. Samapta 

- Pengamanan tertutup 

aktivitas kemasyarakatan. 

10 pers. Sesuai perintah 

Kasat 

 

- Yan SIM. 15 pers. Sesuai 

Perintah Kasat 

- Pengamanan dan 

Pengaturan Arus Lalu 

lintas. 20 pers. Waktu dan 

tempat menyesuaikan 

 

 

 

 

 

 

- Pemberian ijin kegiatan. 5 

pers. Sesuai perintah Kasat 

 

- Pengamanan Unjuk Rasa. 

45 pers. Sesuai perintah 

Kasat  

- Penyuluhan, Kamtibmas, 

narkoba, terorisme, Pemilu, 

PAM swakarsa, Sosialisasi 

bidang hukum dan 

kriminal. 20 pers. Waktu 

koord lembaga. Sesuai 

perintah Kasat 

- Pembinaan SATPAM 

- Pelayanan Polisi Pariwisata 

- Lidik dan Sidik TO. 20 

pers.  Koord Kanit masing-

masing 

- Penahanan TO. 20 pers. 

Koord Sat. Samapta, Sat. 

Narkoba, Unit Anti 

Teroris, dan Unit K-9  

- Pengamanan tertutup 

aktivitas kemasyarakatan. 

20 pers. Sesuai perintah 

Kasat 

- Yan SIM. 25 pers. Koord 

Kanit masing-masing 

- Pengamanan dan 

Pengaturan Arus Lalu 

lintas. 30 pers. Waktu dan 

tempat menyesuaikan 

- Pengawalan VIP dan VVIP 

5 pers. Sesuai perintah 

Kasat  

- Sosialisasi tertib lantas. 

Seluruh pers. Sesuai 

perintah Kasat  

- Pemberian ijin kegiatan. 10 

pers. Sesuai perintah Kasat 
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6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAM Obvit 

 

 

 

 

 

 

Sat. Narkoba 

 

 

 

 

 

 

- Lidik tertutup DPO. 7 pers. 

Sesuai perintah Kasat 

 

 

 

-- 

 

 

 

 

 

 

-- 

- Lidik tertutup DPO. 10 

pers. Sesuai perintah Kasat 

- Lidik terorisme dan 

narkoba. 5 pers. Sesuai 

perintah Kasat 

- Pengawalan aktivitas bank. 

5 pers. Koord Sat. Samapta 

-  Pengamanan Lembaga 

pemerintahan dan 

perusahaan. 25 pers. Koord 

Sat reskrim, Sat Intelkam, 

Sat Samapta, Sat Lantas 

- Pengawasan, Lidik, Sidik 

Lahgun Narkoba. 10 pers. 

Koord lembaga terkait. 

Sesuai perintah Kasat 

- Pembinaan orpem dan 

ormas anti narkoba. 4 pers. 

Sesuai perintah Kasat 

 Sumber : Bag. Ops Poltabes Surakarta 

 

 3. Dampak Perubahan terhadap Bidang Tugas Kepolisian Kota 

Surakarta 

  Dengan peningkatan status kepolisian kota Surakarta dari Polresta menjadi 

Poltabes tersebut, maka perubahan-perubahan di berbagai bidang pun dijalankan 

seperti telah dikemukakan di atas. Dari perubahan-perubahan yang dijalankan 

tersebut akan menimbulkan dampak yang diharapkan akan membawa dampak 

yang positif terhadap pelaksanaan tugas utama institusi kepolisian kota Surakarta 

yaitu menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan masyarakat (to serve and 

protect). Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut : 
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a. Fungsi Perlindungan  

 Dampak terhadap fungsi perlindungan masyarakat yang terjadi akibat 

perubahan Polresta menjadi Poltabes adalah seperti di bawah ini : 

 1) Peningkatan jadwal patroli kota dengan menggunakan fasilitas yang lebih 

lengkap dan personil yang lebih banyak, maka kegiatan patroli yang 

dilaksanakan menjadi semakin sering dan wilayah yang diperiksa menjadi 

semakin luas 

   2) Peningkatan penyelidikan dan penyidikan oleh personil polri baik dari 

segi kasus yang ditangani maupun waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan suatu perkara. Dengan kelengkapan fasilitas dan sarana 

seperti serta personil jumlah yang memadai, maka penyelesaian kasus 

menjadi semakin banyak dan waktu relatif cepat serta hubungan antar 

institusi menjadi lebih efektif dalam menjalankan penegakan hukum 

 3) Peningkatan Sistem pengamanan terpadu (Sispamdu). Sispamdu yang 

dilaksanakan terhadap instansi penting atau lembaga vital menjadi lebih 

luas jangkauannya dengan personil dan kelengkapan pengawalan (senjata, 

paralatan anti bahan peledak, tameng, dll) yang lebih memadai. Hal 

tersebut juga ditingkatkan pada adanya ancaman terorisme yang dewasa 

ini kian merebak. 

 4) Dengan adanya penambahan personil dan peralatan serta kecanggihan 

teknologi (penggunaan sms Polri), maka kecepatan dalam merespon 

laporan masyarakat terhadap suatu kejadian yang berhubungan dengan 

kamtibmas dan bidang hukum (Pencurian, perampokan, pembunuhan, 
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kecelakaan, dll) di lingkungan masyarakat dapat ditingkatkan melaui URC 

(Unit Reaksi Cepat).   

 5) Pemantauan kegiatan lalu lintas dapat dilaksanakan melalui program 

komputer sehingga petugas dapat dengan cepat menuju sasaran yang 

terjadi kemacetan untuk mengatasinya. Dan dengan penambahan personil, 

maka wilayah-wilayah yang dijaga oleh personil kepolisian menjadi lebih 

luas, bahkan sampai pada wilayah-wilayah kecil sekalipun. 

    

b. Fungsi  Pelayanan 

 Perubahan yang dilaksanakan tentu akan berdampak pada bidang pelayanan 

terhadap masyarakat yang dilaksanakan kepolisian kota Surakarta, yaitu : 

  1) Pelayanan perijinan kegiatan atau penyelenggaraan keramaian menjadi 

lebih mudah dan cepat, karena dengan bertambahnya personil akan 

mempermudah pengawasan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan 

dengan sistem pengamanan tertutup. 

 2) Pelayanan di bidang lalu lintas (SIM, STNK, BPKB) akan lebih mudah 

dan cepat serta murah, karena penggunaan teknologi canggih 

memungkinkan adanya pelayanan dalam jumlah banyak dengan waktu 

yang singkat, contohnya penggunaan simulasi menyetir mobil, 

penggunaan sistem LAN (Local Area Network) pada proses STNK, dll. 

Selain itu dengan bertambahnya personil, maka penyelesaian administrasi 

pada loket pembayaran, loket formulir, dan loket pengesahan menjadi 

lebih cepat dan dapat mengurangi kegiatan percaloan.   
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 3) Pelayanan sidik jari oleh fungsi Reskrim menjadi lebih efisien dan efektif 

dengan pemanfaatan teknologi scanning yang dapat memuat lebih banyak 

keterangan terhadap penggunanya dan mengirimkan hasilnya pada seluruh 

institusi kepolisian di seluruh wilayah Indonesia melalui jaringan internet. 

Hal ini akan lebih mempermudah proses administratif kepolisian dalam 

memberikan pelayanan di bidang apapun kepada masyarakat. 

 4) Dengan penambahan gedung markas yang baru akan menambah kapasitas 

tempat dan jumlah personil yang melaksanakan pelayanan administratif 

seperti SKCK, Surat keterangan bebas narkoba, laporan kepolisian, atau 

laporan kehilangan dan laporan pengaduan sehingga masyarakat akan 

lebih cepat dan mudah untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan 

dengan institusi kepolisian kota Surakarta 

 5) Adanya peningkatan dalam bidang pembinaan dan penyuluhan terhadap 

berbagai hal yang menyangkut kamtibmas dan bidang hukum (pariwisata, 

narkoba, uang palsu, miras, korupsi, penyakit masyarakat, kenakalan 

remaja, terorisme, dll) dalam kehidupan sosial masyarakat kota Surakarta 

menjadi lebih lengkap dan luas bidang pembahasannya 

 6) Dengan berbagai unit usaha yang dikelola oleh Primkoppol kepolisian 

kota Surakarta saat ini diharapkan masyarakat dapat lebih tercukupi 

kebutuhannya dan hal tersebut juga akan meningkatkan kesejahteraan 

anggota. 
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BAB IV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

 Dalam penelitian ini dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa : 

1. Kepolisian kota Surakarta adalah lembaga negara yang bertugas 

menegakkan hukum di wilayah eks-karesidenan Surakarta yang kita kenal 

dengan kepolisian resort kota (Polresta) Surakarta. Tugas pokok 

kepolisian kota Surakarta adalah untuk memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas pokok oleh satuan-

satuan pelaksana seperti Satuan Samapta, Satuan Reserse Kriminal 

(Reskrim), Satuan Narkoba, Satuan PAM objek vital, Satuan Lalu lintas, 

Satuan Intelkam, dan Bina Mitra Polri dilaksanakan melalui kegiatan-

kegiatan preemptif, preventif, dan represif.  

2. Dengan kompleksitas masyarakat yang semakin berkembang, sehingga 

kepolisian kota Surakarta mengambil inisiatif untuk mengembangkan 

kualitas dan kuantitas institusinya. Hal tersebut dilaksanakan melalui 

peningkatan status dari Kepolisian Resort Kota (Polresta) menjadi 

Kepolisian Kota Besar (Poltabes) berdasarkan Surat Telegram Kapolri No. 

Pol : ST/ 253/ II/ 2006 tanggal 27 Pebruari 2006. 

3. Dengan peningkatan status tersebut, maka diadakan penyesuaian terhadap 

status baru sebagai Poltabes yaitu diadakannya pengembangan kualitas 
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dan kuantitas intitusi kepolisian kota Surakarta yang dilihat dari analisis 

SWOT terhadap lingkungan internal dan eksternal institusi, antara lain : 

pemekaran struktur organisasi, peningkatan jumlah personil dan 

pemberdayaan sumber daya keuangan, peningkatan pengadaan sarana dan 

fasilitas penunjang, pengembangan fungsi dan kegiatan operasional, 

peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat luas, dan 

peningkatan kerja sama dengan pihak lain.  

4. Perubahan yang dilaksanakan terhadap berbagai hal tersebut membawa 

dampak positif tugas pelaksanaan kepolisian kota Surakarta dalam bidang 

perlindungan dan pelayanan masyarakat (to serve and protect), antara lain 

: peningkatan jadwal patroli, peningkatan penyelidikan dan penyidikan, 

peningkatan sistem pengamanan terpadu (sispamdu), kecepatan dalam 

merespon laporan masyarakat, pemantauan kegiatan lalu lintas, pelayanan 

perijinan kegiatan lebih cepat, pelayanan di bidang lalu lintas (SIM, 

STNK, BPKB) akan lebih mudah dan cepat serta murah, pelayanan sidik 

jari oleh fungsi Reskrim menjadi lebih efisien dan efektif, Peningkatan 

dalam bidang pembinaan dan penyuluhan terhadap berbagai hal yang 

menyangkut kamtibmas dan bidang hukum, Peningkatan kualitas Unit 

usaha Primkoppol. 

   

B. Saran 
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 Dengan berkembangnya status kepolisian kota Surakarta dari Polresta 

menjadi Poltabes, maka kepolisian kota Surakarta sebaiknya tetap membina 

hubungan eksternal dengan segenap komponen masyarakat (stakeholder) 

sebagai wujud manunggalnya kepolisian dan masyarakat melalui kegiatan-

kegiatan yang melibatkan masyarakat (Pembinaan PAM swakarsa, 

Pelaksanaan pendidikan satpam perusahaan, patroli kota, pengawalan dan 

penjagaan, polmas). Hal tersebut harus selalu diperhatikan karena masyarakat 

adalah mitra kepolisian yang paling efektif dalam menangkal kerawanan 

pelanggaran kamtibmas serta agar tidak terjadi kesalahpahaman yang 

merugikan kedua pihak. Untuk melaksanakan hal itu, institusi kepolisian kota 

Surakarta juga perlu untuk mengkomunikasikan visi dan misi serta tugas 

pokoknya melalui berbagai media cetak ataupun elektronik dalam bentuk 

berita sehingga pesan-pesan tersebut dapat diketahui dan diterima oleh 

masyarakat.  
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DAFTAR WAWANCARA 

 

Wawancara dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2006 bertempat di Poltabes 
Surakarta dengan narasumber : 

1. Kepala Bagian Bina Mitra Poltabes Surakarta 
Kompol. Mardjanto, B.Sc 

2. Kepala Bagian Administrasi Poltabes Surakarta 
Kompol. Sungkana, S.H 

3. Kepala Bagian Operasional Poltabes Surakarta 
Kompol. Suwanto 

Adapun daftar pertanyaannya adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana dampak keluarnya Polri dari ABRI? 
b. Apa dasar hukum bagi peningkatan status kepolisian kota Surakarta? 
c. Apa latar belakang adanya keputusan untuk meningkatkan status 

kepolisian kota Surakarta dari Polresta menjadi Poltabes? 
d. Bagaimana upaya tersebut dapat dikatakan langkah strategis Polri? 
e. Apa saja yang harus dilakukan sehubungan dengan peningkatan status 

tersebut? 
f. Apa saja faktor-faktor internal dan eksternalnya? 
g. Bagaimana proses perubahannya? 
h. Siapa sajakah stakeholder dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 

kepolisian kota Surakarta dan mengapa membutuhkan Polri? 
i. Berapakah jumlah SDM ideal untuk status Poltabes ini? 
j. Bagaimana kualitas dan kuantitas SDM saat ini? 
k. Apa sajakah sarana dan prasarana serta fasilitas yang dimiliki saat ini? 
l. Apa rencana ke depan? 
m. Bagaimana kedudukan, tugas dan wewenang para pejabat kepolisian kota 

Surakarta? 
n. Mengapa unit-unit baru harus ditambahkan dalam struktur organisasi 

kepolisian kota Surakarta? 
o. Bagaimana pelaksanakan tugas operasional kepolisian kota Surakarta 

setelah perubahan status? 
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p. Bagaimana kegiatan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan oleh 
kepolisian kota Surakarta setelah perubahan status? 

q. Adakah perubahan yang dapat kita rasakan sehubungan dengan 
peningkatan kinerja kepolisian kota Surakarta? 
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