
 

 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Definisi Kepolisian 

 

 

Polisi adalah organisasi yang memiliki fungsi sangat luas sekali. Polisi dan 

Kepolisian sudah sangat dikenal pada abad ke-6 sebagai aparat negara dengan 

kewenangannya yang mencerminkan suatu kekuasaan yang luas menjadi penjaga 

tiranianisme, sehingga mempunyai citra simbol penguasa tirani. Sedemikian rupa 

citra polisi dan kepolisian pada masa itu maka negara yang bersangkutan 

dinamakan “negara polisi” dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal suatu 

negara “Politeia”. Pada masa kejayaan ekspansionisme dan imprealisme dimana 

kekuasaan pemerintah meminjam tangan polisi dan kepolisian untuk menjalankan 

tugas tangan besi melakukan penindasan terhadap rakyat pribumi untuk 

kepentingan pemerasan tenaga manusia, keadaan ini menimbulkan citra buruk 

bagi kepolisian itu sendiri.
1
 

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering di singkat dengan Polri 

dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara 

dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat. Bertujuan untuk 

mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan 

                                                           
1 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Prestasi Pustaka, Jakarta, 2005, hlm 5.  
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ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, 

pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya  ketentraman 

masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam 

Pasal 4 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia.
2
 

 

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah : 

suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban 

umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota 

badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan 

ketertiban).
3
  

 

Identitas polisi sebagai abdi hukum itu memang seharusnya demikian, Polisi yang 

memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat serta berjuang 

mengamakan dan mempertahankan kemerdekaan dan mewujudkan masyarakat 

yang adil dan makmur dengan semangat tri brata serta jiwa yang besar, Polisi 

yang memiliki hati nurani yang bersih, bersikap tenang, mantap dan tidak 

tergoyahkan dalam situasi dan kondisi apapun serta selalu tepat dalam mengambil 

keputusan.
4
 

 

Polisi sebagai aparat Pemerintah, maka organisasinya berada dalam lingkup 

Pemerintah. Dengan kata lain organisasi Polisi adalah bagian dari Organisasi 

Pemerintah. Dari segi bahasa organ kepolisian adalah suatu alat atau badan yang 

melaksanakan tugas-tugas Kepolisian. Agar alat tersebut dapat terkoodinir, dan 

                                                           
2
 Budi Rizki  Husin, studi lembaga penegak hukum,Bandar Lampung, Universitas Lampung, hlm 

15. 
3
 W.J.S. Purwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta; Balai Pustaka, 1986, hlm. 763  

4
 Warsito Hadi Utomo, Hukum Kepolisian di Indonesia,Op.cit,hlm 12 
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mencapai sasaran yang diinginkan maka diberikan pembagian pekerjaan dan 

ditampung dalam suatu wadah yang biasa disebut organisasi. Dengan demikian 

maka keberadaannya, tumbuh dan berkembangnya, bentuk dan strukturnya 

ditentukan oleh visi Pemerintah yang bersangkutan terhadap pelaksanaan tugas 

Polisinya. Diseluruh dunia Organisasi Polisi itu berbeda-beda. Ada yang 

membawah pada Departemen Dalam Negeri, ada yang membawah pada 

Departemen Kehakiman ada yang dibawah kendali Perdana Menteri, Wakil 

Presiden, dikendalikan oleh Presiden sendiri, bahkan ada yang merupakan 

Departemen yang berdiri sendiri.
5
 

 

Kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri merupakan alat negara yang 

berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan 

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dam pelayanan pada 

masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Agar dalam 

melaksanakan fungsinya dan perannya di seluruh wilayah Indonesia atau yang di 

anggap sebagai wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum 

menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, 

sebagai mana ditentukan dalam peraturan pemerintah. 
6
 

 

Wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang, mulai tingkat pusat yang bisa di 

sebut dengan Markas Besar Polri, yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah 

Negara Republik Indonesia yang di pimpin seorang Kapolri yang 

bertanggungjawab pada Presiden. Kemudian wilayah tingkat provinsi disebut 

dengan kepolisian daerah yang lazim disebut dengan Polda yang di pimpim 

                                                           
5
 Kunarto, Perilaku Organisasi Polri, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001, hlm 100 . 

6
Budi Rizki  Husin, studi lembaga penegak hukum, Op.cit, hlm 15.   
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seorang Kapolda, yang bertanggungjawab pada Kapolri. Ditingkat Kabupaten 

disebut dengan Kepolisian Resot atau disebut juga dengan Polres yang di pimpin 

oleh seorang Kapolres yang bertanggungjawab pada Kapolda.  Tingkat kecamatan 

ada kepolisian yang biasa disebut dengan Kepolisian Sektor atau Polsek yang di 

pimpin oleh seorang Kapolsek yang bertanggungjawab pada Kapolres. Dan 

tingkat Desa atau Kelurahan ada polisi yang di pimpin oleh seorang Brigadir 

Polisi atau sesuai dengan kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.
7
  

 

B. Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Kepolisian 

 

 

Fungsi kepolisian seperti yang diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 

yaitu sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
8
. Sementara tugas pokok 

kepolisian diatur dalam Pasal 13 ialah untuk memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat. Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok 

kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 UU  Nomor 2 Tahun 2002 yaitu
9
:  

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.  

2. Menyelengarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan.  

3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum dan peraturan perundang-undangan.  

                                                           
7
 Ibid hlm 15. 

8
 Ibid hlm 20. 

9
 Ibid hlm 16. 



17 
 

4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.  

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.  

6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.  

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.  

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas 

polisi. 

9. 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.  

10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani 

oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.  

11.  memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam 

lingkup tugas kepolisian, serta  

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

 

Adapun kewenangan kepolisian yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 

Tahun 2002 ialah sebagai berikut
10

: 

  

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;  

2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

                                                           
10

 Ibid hlm 17. 
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3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;  

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  

5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif 

kepolisian;  

6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian 

dalam rangka pencegahan; 

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;  

8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;  

9. Mencari keterangan dan barang bukti;  

10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;  

11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam 

rangka pelayanan masyarakat;  

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;  

13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

 

Dalam bidang penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan 

penanganan tindak pidanan sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri 

sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam 

rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penannganan 

perkara pidana Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, telah menetapkan 

kewenangan sebagai berikut;
11

 

 

                                                           
11

 Ibid hlm 18. 
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1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; 

2. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara 

untuk kepentingan penyidikan; 

3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

4. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

6. memanggil orang untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

8. mengadakan penghentian penyidikan; 

9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

10. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau 

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yng disangka melakukan 

tindak pidana; 

11. memnberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai neri 

sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk 

diserahkan kepada penuntut umum; dan 

12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yng bertanggung jawab, yaitu 

tindakan penyelidik dan penyidik yang dilaksankan dengan syarat sebagai 

berikut
12

; 

                                                           
12

 Ibid hlm 19. 
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a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 

d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa, dan 

e. menghormati hak azasi manusia. 

 

Selain Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, terdapat pula menjadi dasar hukum bagi kepolisian bertindak 

penyelidik dan penyidik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yaitu 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP). Polisi diperlukan  untuk menegakkan hukum dan 

menjaga ketentraman masyarakat, untuk melaksanakan tugasnya tersebut polisi 

diberi wewenang-wewenang. 

 

C. Definisi Patroli  

 

Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial 

masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu 

tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan 

daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan 

diwilayah tersebut. Dengan demikian masyarakat dapat merasa  lebih aman dan 

merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya. Disamping itu 

kita juga harus menyadari dan mengakui bahwa masyarakat juga harus turut 

berperan serta aktif untuk menciptakan keamanan dan ketentraman ditengah-

tengah masyarakat. 
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1. Pengertian Patroli  

 

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan oleh 2 (dua) orang 

atau lebih anggota POLRI, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan 

kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati/ mengawasi/ 

memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala 

bentuk kejahatan/gangguan keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas)/ 

penggaran hukum, yang menuntut/ memerlukan kehadiran POLRI untuk 

melakukan tindakan-tindakan kepolisian, guna memelihara ketertiban dan 

menjamin keamanan umum masyarakat.
13

 

 

2. Tujuan Patroli  

 

Tujuan patroli adalah mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan agar 

tidak terjadi gangguan kamtibmas/pelanggaran hukum, dalam rangka upaya 

memelihara/meningkatkan tertib hukum dan upaya membina ketentraman 

masyarakat guna mewujudkan/menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.
14

  

 

3. Tugas, Peranan dan Sikap Petugas Patroli  

 

a. Tugas patroli  

 

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai 

tugas, antar lain:
15

  

 

 

                                                           
13 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali Sekolah Polisi Negara Singaraja, Kumpulan 

hanjar siswa: Penjagaan Pengawalan Patroli, Bab Patroli, hal. 5 
14

 Ibid  , hlm 6. 
15

 Ibid , hlm.8. 
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1. Mencegah bertemunya faktor niat dan kesempatan.  

2. Memelihara dan meningkatkan ketertiban hukum masyarakat dan membina 

ketentraman masyarakat.  

3. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat.  

4. Memelihara keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, termasuk 

memberi perlindungan dan pertolongan kepada masyarakat yang 

membutuhkan.  

5. Memberi pelayanan kepada masyarakat seperti menerima laporan dan 

pengaduan.  

6. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara dengan memberi 

perlindungan minimal.  

7. Bertugas mencatat, mengumpulkan data/kejadian/informasi terhadap apa yang 

dilihat, didengar, dialami dan disaksikan serta kegiatan yang dilakukan oleh 

para petugas patroli dilaporkan ke kesatuan/atasan dengan wajib dituangkan 

dalam bentuk laporan  

8. Dalam rangka menampilkan peranan samapta dalam siskam swakarsa 

(siskamling pada pemukiman maupun lingkungan kerja/perusahan/proyek 

vital/instansi pemerintah), maka patroli mempunyai tugas melakukan 

pengecekan/kontrol atau pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan 

kegiatan siskamling pemukiman, desa, dan melibatkan masyarakat.  

9. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Kepolisian pada 1 (satu) Kesatuan 

Kewilayahan POLRI, yang bertanggung jawab atas Kamtibmas di daerahnya 

masing-masing, maka tugas patroli diarahkan dan digunakan untuk 

menekan/mengurangi jumlah kasus (kejahatan dan pelanggaran) yang terjadi, 
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dikaitkan dengan analisa anatomi kejahatan yang meliputi, antara lain : jam 

rawan terjadinya kejahatan, tempat rawan terjadinya kejahatan dan modus 

operandi/cara melakukan kejahatan.  

10. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian (suatu operasi 

ditujukan pada satu bentuk sasaran) tindak pidana/gangguan suatu Kamtibmas 

tertentu, maka tugas patroli diarahkan agar dapat sesuai target/sasaran operasi 

kepolisian yang bersangkutan, dengan tujuan ikut mencegah dan 

menanggulangi terjadinya tindak pidana/gangguan Kamtibmas yang justru 

menjadi sasaran operasi kepolisian tersebut selama berlangsungnya operasi 

kepolisian yang bersangkutan.  

11. Melaksanakan tugas khusus lain yang dibebankan kepadanya.  

12. Memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang memerlukan.  

 

b. Fungsi Patroli 

  

Sebagai salah satu tindakan kepolisian yang digunakan untuk mencegah terjadinya 

gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat dan menindak kasus-kasus 

tertentu yang terjadi ketika patroli dilaksanakan.
16

  

Peran Patroli 

 

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Polri, maka kegiatan patroli mempunyai 

peran, antar lain
17

 

 

1. Pelaksana garis depan operasional POLRI dalam upaya mencegah segala 

bentuk kejahatan/pelanggaran hukum atau gangguan kamtibmas.  

                                                           
16

 ibid, hlm 9. 
17

 ibid,   
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2. Sumber informasi mata dan telinga bagi kesatuan.  

3. Wujud kehadiran POLRI di tengah-tengah masyarakat.  

4. Cermin kesiapsiagaan POLRI setiap saat, sepanjang waktu dalam upaya 

memelihara dan menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat.  

5. Sarana untuk memperkenalkan strategi perpolisian masyarakat dimana polisi 

menjadi mitra masyrakat dan polisi sebagai bagian dari masyarakat.  

6. Sarana komunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan 

mengenai masalah yang dihadapi masyarakat setempat dan mengambil 

tindakan untuk pemecahan masalah.  

7. Pendorong kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam mencegah dan 

memberantas pelanggaran serta kejahatan.  

8. Pencipta rasa aman di lingkungan masyarakat.  

9. Peningkat citra polisi, seperti kepercayaan dan rasa hormat pada masyarakat.  

10. Pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

 
c. Jenis Patroli  

1) Perondaan 

  

Perondaan adalah salah satu bentuk patroli dilakukan dalam kota (karena 

penduduknya padat, dilakukan dengan berjalan kaki serta waktunya singkat) dan 

bersifat rutin untuk mengawasi daerah-daerah tertentu
18

.  

 

 

 

                                                           
18

 Ibid, hlm. 10   
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2) Patroli Blok  

 

Patroli blok adalah patroli yang dilakuakan di daerah pemukiman dengan batasan 

tertentu seperti RT dan atau RW. Penugasan patroli blok dititikberatkan pada 

kerjasama dengan masyarakat dan melindungi orang dan harta benda, termasuk 

memberi bantuan/pertolongan dan jasa-jasa kepada masyarakat/penduduk yang 

membutuhkannya. Oleh karena itu petugas patroli hendaknya tidak berganti-ganti, 

sehingga dapat memahami cara kerja dan kebiasaan masyarakat di daerah 

tersebut.
 19

 

 

3) Patroli Lingkungan  

 

Patroli lingkungan adalah patroli yang dilakukan pada wilayah yang terdiri dari 

beberapa blok.
20

  

 

4) Patroli Kota  

 

Patroli kota adalah patroli yang dilakukan pada wilayah perkotaan yang lingkup 

wilayahnya membawahi patroli perondaan, blok dan lingkungan.
21

 

 

5) Persambangan  

 

Persambangan adalah penugasan patroli yang bersifat inspeksional di luar kota 

dan diselenggarakan menurut kebutuhan atas kebijaksanaan pimpinan POLRI 

setempat, dalam waktu beberapa hari berturut-turut dengan cara:
22

  

 

                                                           
19

 Ibid,   
20

 Ibid, 
21

 Ibid,   
22

 Ibid, hlm. 11 
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a) Mengunjungi beberapa desa, yang menurut perkiraan keadaan akan timbul 

gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.  

b) Persambangan di tiap-tiap desa dilakukan bersama-sama dengan kepala desa, 

pembina desa dan unsur-unsur Wankamra/Hansip dalam rangka menjaga 

ketertiban dan ke amanan dalam masyarakat. 

 

D. Definisi Efektivitas 

 

 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang 

telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut 

efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Kata 

efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu  effective  yang berarti  berhasil atau 

sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer 

mendefinisikan efetivitas  sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau 

menunjang tujuan. 

 

Pengertian mengenai Efektivitas dapat juga diketahui dari rumusan yang 

dikemukakan oleh beberapa sarjana : 

 

1. Soewarno Handayaningrat S  menyatakan bahwa Efektivitas adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
23

  

2. Sedangkan Georgopolous dan Tannembaum , mengemukakan: Efektivitas 

ditinjau dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi 

harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga 

                                                           
23

 Soewarno Handayaningrat, Pengantar  Ilmu Administrasi Manajemen, Gunung Agung, Jakarta, 

1994,hlm.16. 
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mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran.Dengan kata lain, 

penilaian efektivitas harus berkaitan dengan mesalah sasaran maupun tujuan.
24

 

3. Selanjutnya Steers mengemukakan bahwa:Efektivitas adalah jangkauan usaha 

suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu 

untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber 

daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap 

pelaksanaannya.
25

 

4. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai 

berikut: Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi 

kegiatan program atau misi) daripada  suatu organisasi atau sejenisnya yang 

tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.
26

 

 

Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep 

efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu 

dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi 

atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi 

melalui pemanfaatan sumber  daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi 

masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud 

sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode 

dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan 

dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif  bila 
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kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang 

bermanfaat.
27

 

 

2. Ukuran Efektivitas 

 

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena 

efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa 

yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut 

produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa 

efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Tingkat 

efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah 

ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau 

hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan 

tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak 

efektif.Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, 

sebagaimana dikemukakan oleh S.P. Siagian , yaitu
28

: 

 

a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksdukan supaya karyawan 

dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi 

dapat tercapai. 

 

b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah 

“pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai 

sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam 

pencapaian tujuan organisasi. 
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c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap,  berkaitan dengan 

tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan artinya kebijakan 

harus mampu menjembatani tujuantujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan 

kegiatan operasional. 

 

d) Perencanaan yang matang,  pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa 

yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan. 

 

e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu 

dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila 

tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja. 

 

f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas 

organisasi adalah kemamapuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan 

prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi. 

 

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program 

apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut 

tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi 

semakin didekatkan pada tujuannya. 

 

h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingat sifat 

manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut 

terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian. 
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Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan 

yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni
29

: 

 

1. Pendekatan Sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. 

Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh 

sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan 

organisasi. 

 

2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana 

efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau 

mekanisme organisasi. 

 

3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, 

mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai 

dengan rencana. 

 

Selanjutnya Strees dalam Tangkilisan mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam 

pengukuran efektivitas, yaitu
30

:  

1. Produktivitas  

2. Kemampuan adaptasi kerja  

3. Kepuasan kerja  

4. Kemampuan berlaba  

5. Pencarian sumber daya  
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Sedangkan Steers mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut
31

: 

 

1. Pencapaian Tujuan 

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai 

suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, 

diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya 

maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 

beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu dan  sasaran yang merupakan target 

kongktit
32

. 

2. Integrasi  

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk 

mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan 

berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.  

3. Adaptasi  

Adaptasi adalah  kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian 

tenaga kerja. 
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