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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Sejarah Umum Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau dapat disingkat dengan 

Polri, lahir   serta berkembang dari sejarah perjuangan kemerdekaan 

Republik Indonesia sejak proklamasi. Sejak kemerdekaan Indonesia, Polri 

telah dihadapkan pada tugas - tugas yang unik dan kompleks. Selain 

membantu dalam menata keamanan dan ketertiban masyarakat di masa 

perang, Polri juga terlibat langsung dalam pertempuran melawan penjajah 

dan berbagai opersai militer bersama-sama satuan angkatan bersenjata 

yang lain. Kondisi seperti ini dilakukan karena Polri lahir sebagai satu-

satunya satuan bersenjata yang relatif lebih lengkap. Hanya empat hari 

setelah kemerdekaan, tepatnya tanggal 21 Agustus 1945, secara tegas 

pasukan polisi segera memproklamasikan diri sebagai pasukan Polisi 

Republik Indonesia dipimpin oleh Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi 

Mochammad Jassin di Surabaya. Langkah awal yang dilakukan selain 

mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang 

yang kalah perang. Juga membangkitkan semangat moral dan patriotik 

seluruh rakyat maupun satuan - satuan bersenjata yang sedang dilanda 

depresi dan kekalahan perang yang panjang. Tanggal 29 September 1945 

tentara sekutu yang di dalamnya juga terdapat ribuan tentara Belanda 

menyerbu Indonesia dengan alasan ingin melucuti tentara Jepang.  
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Pada kenyataannya pasukan sekutu tersebut justru ingin membantu 

Belanda menjajah kembali Indonesia. Oleh karena itu perang antara sekutu 

dengan pasukan Indonesiapun terjadi dimana - mana. Klimaksnya terjadi 

pada tanggal 10 Nopember 1945, yang dikenal sebagai "Pertempuran 

Surabaya". Tanggal itu kemudian dijadikan sebagai hari Pahlawan secara 

Nasional yang setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia pertempuran 

10 Nopember 1945.di Surabaya menjadi sangat penting dalam sejarah 

Indonesia, bukan hanya karena ribuan rakyat Indonesia gugur, tetapi lebih 

dari itu karena semangat heroiknya mampu menggetarkan dunia dan PBB 

akan eksistensi bangsa dan negara Indonesia di mata dunia. Andil pasukan 

Polisi dalam mengobarkan semangat perlawanan rakyat ketika itupun 

sangat besar.alam menciptakan keamanan dan ketertiban didalam negeri, 

Polri juga sudah banyak disibukkan oleh berbagai operasi militer, 

penumpasan pemberontakan dari DI & TII, PRRI, PKI RMS RAM dan G 

30 S/PKI serta berbagai penumpasan GPK. Dalam perkembangan paling 

akhir dalam kepolisian yang semakin modern dan global, Polri bukan 

hanya mengurusi keamanan dan ketertiban di dalam negeri, akan tetapi 

juga terlibat dalam masalah-masalah keamanan dan ketertiban regional 

maupun internasional, sebagaimana yang di tempuh oleh kebijakan PBB 

yang telah meminta pasukan-pasukan polisi, termasuk Indonesia, untuk 

ikut aktif dalam berbagai operasi kepolisian, misalnya di Namibia (Afrika 

Selatan) dan di Kamboja (Polri,2010). 
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2.2 Struktur Organisasi 

STRUKTUR  ORGANISASI  

POLRESTABES SURABAYA 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 

2.3 Lokasi  

Polrestabes Surabaya selaku menjadi pusat komando dari polsek – polsek 

yang berada di wilayah kawasan Surabaya mempunyai alamat di Jl. Raya Sikatan 

1 Surabaya. 
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2.4  Visi–Misi Perusahaan 

2.4.1 Visi 

  Polri yang mampu menjadi pelindung pengayom dan pelayan 

masyarakat yang selalu dekat dan bersama-sama masyarakat, serta sebagai 

penegak hukum yang profesional dan proposional yang selalu menjunjung 

tinggi supermasi hukum dan hak azasi manusia. pemelihara keamanan dan 

ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam negeri dalam suatu 

kehidupan nasional yang demokratis dan masyarakat yang sejahtera  

(Polri,2010). 

2.4.2 Misi 

1. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat (meliputi aspek security, surety, safety dan peace) 

sehingga masyarakat bebas dari gangguan fisik maupun psykis. 

2. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemptive 

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 azasi manusia menuju 

kepada 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. 



11 

 

5. Mengelola sumber daya manusia Polri secara profesional dalam 

mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri 

sehingga dapat mendorong meningkatkan gairah kerja guna mencapai 

kesejahteraan masyarakat. 

6. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internal Polri) sebagai 

upaya menyamakan Visi dan Misi Polri kedepan. 

7. Memelihara soliditas institusi Polri dari berbagai pengaruh external 

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 berbhineka tunggal ika  (Polri,2010). 


