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BAB IV 

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN 

 

4.1. PROFIL INSTITUSI 

Nama Institusi : Polsektabes Jebres, Solo 

Nama Kapolsek : Dwi Retnowati, SH, MH 

Alamat  : Jl. Kolonel Sutarto No.27 

Kecamatan  : Jebres 

Kotamadya  : Solo 

Karesidenan : Surakarta 

Kode Pos  : 57423 

Telepon  : (0271) 5831955 

Tahun Pendirian : 2007 

 

4.2. VISI DAN MISI 

a. Visi POLSEKTABES JEBRES 

Menampilkan Polsektabes Jebres yang Profesional, Bermoral, Modern 

sebagai Pelindung, Pengayom, dan Pelayan Masyarakat yang 

terpercaya dalam pemeliharaan Kemanan ketertiban Masyarakat dan 

Penegakkan Hukum. 

b. Misi POLSEKTABES JEBRES 

i. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Kepolisian Daerah Jebres 

Untuk Tampil sebagai sosok Pengayom, Pelindung dan Pelayan 

Masyarakat. 
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ii. Melaksanakan Penegakkan Hukum secara Konsisten, 

Berkesinambungan dan Transparan untuk pemeliharaan Kamtibmas 

iii. Melaksanakan Pelayanan Optimal, yang dapat menimbulkan 

kepercayaan bagi Masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran 

hukum. 

iv. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan 

peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif. 

v. Mengedepankan dan Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia dalam 

setiap melaksanakan tugas. 

 

4.3. STRUKTUR ORGANISASI  
 

 
Gambar 2. Struktur Organisasi Polsektabes Jebres 



 

 

22 

Tugas dari masing – masing bagian adalah sebagai berikut : 

 Kapolsek 

- meningkatkan kemampuan personil dalam hal mental, disiplin, 

keterampilan tehnis profesional Polri. 

-     Mendayagunakan material atau anggaran. 

-     Memperhatikan kesejahteraan anggota. 

- Bertanggung jawab atas berhasil tidaknya tugas yang diemban Polsek. 

 

 Wakapolsek 

- Membantu tugas Kapolsek jika Kapolsek berhalangan hadir. 

- Melakukan tugas operasional. 

 

 BATAUD (Bintara Bidang Tata Usaha) 

- Melaksanakan urusan ketatausahaan yang meliputi korespondensi, 

dokumentasi, termasuk pemeliharaan dan ketatalaksanaan, 

perkantoran dan kearsipan. 

- Mengatur penyelenggaraan administrasi bagi pelaksanaan tugas 

operasional. 

 

 BAMIN / BANUM (Bintara Bidang Administrasi / Bantuan Umum) 

Memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penerbitan SKCK 

(Surat Keterangan Catatan Kepolisian ) dan perizinan. 
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 KA. SPK (Kepala Administrasi Sentra Pelayanan Kepolisian) 

Memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang 

membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama, 

laporan / pengaduan, pelayanan permintaan bantuan / pertolongan 

kepolisian, penjagaan markas termasuk penjagaan tahanan dan 

pengamanan barang bukti yang berada di Polsek dan menyelesaikan 

perkara ringan / perselisihan antar warga, sesuai ketentuan hukum dan 

peraturan / kebijakan dalam organisasi Polri. 

 

 Kanit Intelkam (Kepala Unit Intelijen dan Keamanan) 

Memberi pelayanan surat ijin atau keterangan termasuk SKCK (Surat 

Keterangan Catatan Kepolisian ) dengan kewenangan di Polsek. 

 

 Kanit Reskrim (Kepala Unit Reserse Kriminal) 

Melaksanakan penyelidikan reserve dalam rangka ungkap perkara maupun 

peristiwa yang diduga tindak pidana berdasar permulaan yang cukup 

 

 Kanit Patroli (Kepala Unit Patroli) 

Menyelenggarakan kegiatan patroli di wilayah Polsek. 

 

 Kanit Lantas (Kepala Unit Lalu Lintas) 

Menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan 

mengawasi kelancaran lalu lintas. 
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 POS POL (Pos Polisi) 

-   Turut membantu menjaga kamtbmas di sekitar wilayahnya 

-   Melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait bintibmas 

 

 BABIN Kamtibmas (Bintara Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat) 

- Menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal 

dan mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. 

- Mendukung tugas Kapolsek untuk menciptakan situasi dan kondisi 

masyarakat yang aman dan kondusif dari gangguan kamtibmas. 

 


