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ABSTRAK

IMPLEMENTASI STRATEGI DITRESKRIMUM KEPOLISIAN DAERAH
DALAM MENANGGULANGI KASUS KRIMINALITAS PENCURIAN

DENGAN KEKERASAN (CURAS) DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

PepyCelliaFitriani

Peningkatan jumlah penduduk tidak di imbangi dengan peningkatan lapangan
pekerjaan menjadi penyebab terjadinya kriminalitas. Provinsi Lampung merupakan
provinsi yang masih sering terjadi kasus kriminalitas salah satunya adalah pencurian
dengan kekerasan. Pihak kepolisian yang memiliki fungsi sebagai pemelihara
keamanan dan ketertiban diwajibkan dapat menekan dan meminimalisir kriminalitas
yang terjadi di Provinsi Lampung. Kepolisian Daerah Provinsi Lampung memiliki
strategi pre-emtif, preventif dan represif. Langkah represif dilakukan oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui peran kepolisian khususnya Ditreskrimum dalam menanggulangi kasus
kriminalitas pencurian dengan kekerasan di Provinsi Lampung. Pendekatan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan
tipe penelitian deskrptif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
kepustakaan menurut Wheelen dan Hunger dengan berfokus kepada implementasi
strategi. Implementasi strategi ini meliputi program, anggaran, dan prosedur.

Hasil dan pembahasan penelitian ini terkait dengan implementasi strategi
Ditreskrimum Kepolisian Daerah dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan
di Provinsi Lampung yang dilihat dengan menggunakan kepustakaan menurut
Wheelen dan Hunger meliputi program serta prosedur telah sesuai, namun untuk
anggaran belum sesuai. Kendala yang terjadi adalah kurangnya anggaran dan
kurangnya peran serta masyarakat. Saran peneliti sebaiknya upaya pre-emtif dan
preventif perlu dilakukan, meningkatkan peran serta masyarakat dan diperlukan peran
pemerintah melalui peluasan lapangan pekerjaan.

Kata Kunci : Program, Anggaran, Prosedur



ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL STRATEGY POLICE
DITRESKRIMUM IN ESTABLISHING THE CASE OF CRIMINALITY

DESCRIPTION (CURAS) IN LAMPUNG PROVINCE

By

Pepy Cellia Fitriani

The Increasing the number of population is not balanced with the increase of
employment become the one of cause of the crime. Lampung province is one of the
provinces that are still often the case of crime one of them is theft with violence.
Police who have  a function as a keeper of security and order are required to
suppress and minimize Crime that occured ini Lampung Province. Lampung
Province Police has a pre-emtive, preventive and repressive strategy. The  repressive
step is done by Ditreskrimum of  Lampung Prrovince Police. The purpose of this
research is to know the role of police especially Ditreskrimum in tackling the
criminal case of theft with violence in Lampung Province. The approach used in this
study is a qualitative approach using the type of research descriptive. The theory
used in this study using the literature by Wheelen and Hunger by Focus Us to
strategy Implementation of this strategy includes programs, budgets, and procedures.

The result and discussion of this research related to the implementation of the
strstegy of Ditreskrimum of the Regional Police in coping with violent theft in
Lampung Province which is seen by using the literature according to Wheelen and
Hunger covering the program and procedure have been appropriate, but for budget
not yet suitable. The  role of the community, research suggestions should be pre-
emtive  and preventive efforts need to be done, increasing the role of the community
and the goverment role is needed through the expansion of employment.

Keywords: Program, Budget, Procedure
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I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan  penduduk di Indonesia

dari masa ke masa, maka kebutuhan dan kepentingan manusia semakin

meningkat. Namun kebutuhan dan kepentingan manusia yang semakin

meningkat tidak seimbang dengan tingkat perekonomian setiap

masyarakat.Tingkat perekonomian yang rendah menjadi permasalahan serius

dan berdampak terhadap meningkatnya kriminalitas di suatu daerah.

Meningkatnya kriminalitas diakibatkan oleh meningkatnya jumlah penduduk

namun tidak diiringi dengan peningkatan lapangan pekerjaan dapat membawa

dampak negatif karena mengakibatkan tindak kejahatan.

Menurut Bapak AKBP Achmad Defyudi selaku Kepala Bagian Pembinaan

Operasional Ditreskrimum Polda Lampung, kriminalitas dibagi menjadi dua

yaitu kejahatan konvensional dan kejahatan transnasional.Kejahatan

konvensional terdiri dari pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian

dengan kekerasan (curas), penipuan, penggelapan, penganiayaan dan

sebagainya.Kejahatan transnasional terdiri dari pencucian uang, perdagangan

gelap tanaman dan satwa liar yang di lindungi, korupsi, kejahatan terhadap

benda seni budaya, perdagangan manusia dan lain sebagainya.
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Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi disetiap wilayah

dan marak diperbincangkan adalah kasus pencurian dengan kekerasan (curas)

atau masyarakat biasa menyebut dengan pembegalan termasuk kedalam

kejahatan konvensional, yang dimana kasus ini sangat mengganggu keamanan

dan ketertiban masyarakat. Kasus pencurian dengan kekerasan ini pun sudah

lama terjadi disetiap daerah khususnya pada kota-kota besar di Indonesia.

Awalnya aksi pencurian dengan kekerasan ini ditengarai ulah segelintir orang

saja.Namun, seiring berjalannya waktu pencurian dengan kekerasan ini

dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda.

Hal tersebut dapat merugikan mental dan banyak kasus sampai menghilangkan

nyawa korban.Berikut data kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia.

Tabel 1. Jumlah Kriminalitas Pencurian dengan Kekerasan (curas)

di Indonesia

Tahun
Pencurian dengan

Kekerasan
(curas)

2012 10.669
2013 10.683
2014 10.414
2015 10.683
2016 10.574

Sumber: Badan Pusat Statistik.2016

Dari data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik 2016 dapat diketahui

bahwa jumlah kasus pencurian dengan kekerasan di Indonesia pada tahun 2012

berjumlah 10.669 kasus dan meningkat pada tahun 2013 menjadi 10.683 kasus

atau dalam persentase 0,13 persen. Namun pada tahun 2014 kasus pencurian

dengan kekerasan menurun 2,52 persen menjadi 10.414 kasus. Selanjutnya
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untuk tahun 2015 meningkat menjadi 10.683 kasus dan menurun menjadi

10.574 pada tahun 2016.

Negara Indonesia merupakan negara yang terkenal dengan keramahtamahan

dan ketenteraman warga negaranya. Namun, akibat hal tersebut yang membuat

nama baik negara terkesan menjadi buruk. Keamanan serta ketertiban

masyarakat dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera, merupakan faktor

utama baik dalam hubungan antara individu sesama anggota masyarakat

dengan masyarakat Iainnya di satu wilayah dengan wilayah Iainnya dalam satu

negara, ataupun hubungannya dengan negara lain dalam kerjasama dan

hubungan internasional. Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting

adanya penegakan hukum, baik dalam rangka ketertiban hubungan masyarakat

juga ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Kejahatan

yang timbul tanpa adanya pengamanan dari penegak hukum akan membuat

resah masyarakat.

Sangat miris sekali melihat kasus kriminalitas pencurian dengan kekerasan

yang terjadi di Indonesia.Dari beberapa kasus kriminalitas pencurian dengan

kekerasan yang terjadi di daerah-daerah, menunjukkan bahwa pelaku yang

melakukan tindakan pencurian demgan kekerasan ini adalah warga Provinsi

Lampung.Salah satu contoh kasus yang terjadi, diliput dari berita Liputan6

pada tanggal 26 November 2016 pada pukul 21.00 WIB bahwa polisi

meringkus tujuh begal sepeda motor di wilayah Bekasi dan pelaku berasal dari

Desa Maringgai, Lampung Timur, Lampung, pada Kamis 1 September 2016.

Seorang di antaranya tewas, dan dua lainnya terluka akibat tertembak di kaki

saat mencoba melarikan diri. Berita tersebut menunjukkan bagaimana pelaku
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yang berasal dari Provinsi Lampung melakukan tindak kriminalitas di daerah

lain hingga Provinsi Lampung mendapat julukan sebagai pabrik begal.

Provinsi Lampung sendiri yang telah memiliki julukan tersebut tidak lepas oleh

tindak kriminalitas pencurian dengan kekerasan.Masih banyak kasus yang

terjadi di Provinsi Lampung ini, seperti contoh berikut ini diliput dari berita

harian online detiknews.compada tanggal 5 April 2017 pada pukul 20.30

WIB.Komplotan begal di Lampung telah menewaskan seorang remaja putri

bernama Bunga Fikalia alias Bella yang masih berusia 17 tahun.Peristiwa

tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 3 April 2017 petang di Kecamatan

Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Kepolisian menduga kuat korban tewas

dibegal, karena motor baru korban telah hilang.

Contoh kasus diatas menunjukkan bahwa Provinsi Lampung yang masih saja

terjadi kasus kriminalitas.Peneliti mendapatkan data kasus pencurian dengan

kekerasan ini sebagaai berikut.

Tabel 2. Jumlah Kasus Kriminalitas Pencurian dengan Kekerasan (curas)
di Provinsi Lampung

Sumber: Data diolah oleh peneliti 2017 (data Kepolisian Daerah (Polda) Lampung)

Tahun
Jumlah Kasus Pencurian dengan Kekerasan (curas)

Lamtim Balam Lamsel Tuba Tanggamus
Way
Kanan Mesuji Metro Total

2014 121 119 110 68 42 72 9 100 649

2015 122 113 92 52 30 31 12 15 647
2016 105 132 100 36 70 30 33 23 529
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Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa adanya penurunan kasus yang

terjadi di setiap daerahnya.Pada tahun 2014 jumlah kasus pencurian mencapai

641 kasus dengan daerah tertinggi di Kabupaten Lampung Timur dengan 121

kasus. Kemudian pada tahun 2015 terjadinya penurunan menjadi 467 kasus

dengan kejadian tertinggi di Kabupaten yang sama yaitu Lampung Timur

berjumlah 122 serta kejadian terendah di Kabupaten Mesuji berjumlah 12 . Dan

pada tahun 2016 kasus tersebut mengalami peningkatan kembali berjumlah

529 kasus denagn kejadian tertinggi di Kota Bandar Lampung berjumlah 132

kasus sedangkan kejadian terendah di Kota Metro dengan jumlah kasus 23.

Banyak korban yang telah dirugikan akibat kejahatan para pelaku pencurian

dengan kekerasan. Oleh karena itu diperlukan adanya penegakan hukum untuk

kepastian hukum yang baik. Dengan adanya penegakan hukum yang baik akan

tercipta kepastian hukum dan akan menambah rasa keadilan yang dirasakan

masyarakat banyak, hal ini akan meningkatkan peran masyarakat dalam tujuan

nasional membangun keamanan dan ketertiban masyarakat. Penegak hukum

sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia dalam proses pembangunan nasional

dan penegak hukum dalam masyarakat ini dibebankan kepada kepolisian

negara. Bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama dalam

mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil makmur dan beradab.

Pemeliharaan keamanan dalam negeri tersebut dapat dilaksanakan melalui

upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian Negara yang meliputi keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan

pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban

masyarakat dibebankan penuh kepada tugas fungsi Kepolisan Negara. Untuk
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itu peran dari Kepolisian Negara telah dituangkan dalam Undang Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.Dalam

pasal 2 dari Undang-Undang Tahun 2002 ini disebutkan bahwa fungsi

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan

perlindungan kepada masyarakat diharapkan mampu melaksanakan tugasnya

termasuk menangani kasus kriminalitas yang terjadi. Kriminalitas banyak

merugikan masyarakat dengan melakukan tindak kejahatan secara paksa salah

satunya adalah kasus pencurian dengan kekerasan.

Kriminalitas pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung

tanpa adanya tindakan tegas dari pihak kepolisian tidak akan dapat

menghentikan dan mengakibatkan efek jera para pelaku kejahatan. Perlu

adanya strategi khusus yang dilakukan kepolisian daerah untuk menanggulangi

kasus kriminalitas karena semakin banyak menelan korban khususnya anak-

anak dan perempuan.Kepolisian Daerah Provinsi Lampung sebagai kepolisian

yang bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan ketertiban di Provinsi

Lampung perlu menyiasati pelaku pencurian dengan kekerasan ini dengan

cara-cara yang efektif tanpa harus ada korban lagi.Hal ini dikarenakan,

permasalahan pencurian dengan kekerasan tidak dapat diatasi hanya dengan

penindakan tanpa adanya strategi yang tepat.
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Kepolisian Daerah Provinsi Lampung memiliki tugas utama yaitu memelihara

keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan,

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu sebagai alat

untuk menegakkan keamanan serta ketertiban dalam masyarakat kepolisian

sangat berperan penting terutama dalam menangani kasus kriminalitas yang

dapat meresahkan dan merugikan masyarakat. Kepolisian Daerah Provinsi

Lampung memiliki tiga upaya atau strategi yang telah dilaksanakan untuk

menanggulangi kasus kriminalitas, yaitu langkah preemtif, preventif dan

represif.

Langkah pre-emtif merupakan upaya-upaya awal yang dilakukan untuk

mencegah terjadinya tindak pidana.Usaha-usaha yang dilakukan dalam

penanggulangan kejahatan secara preemtif ini menanamkan nilai-nilai atau

norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam

diri seseorang. Selanjutnya langkah preventif adalah tindak lanjut dari langkah

preemtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.

Dalam langkah preventif ini ditekankan adalah menghilangkan kesempatan

melakukannya, sehingga kesempatan yang ada sudah dapat dicegah

sebelumnya. Langkah yang terakhir adalah represif, langkah represif dilakukan

pada saat telah terjadi tindak kejahatan yang tindakannya adalah menindak

lanjut dan kemudian memberikan hukuman.

Langkah represif dilakukan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal Umum

(Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.Langkah represif

tersebut perlu dilaksanakan dengan tepat dan tegas oleh lembaga yang

berkaitan langsung dengan kasus pencurian dengan kekerasan yaitu Direktorat
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Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum) Kepolisian Daerah Provinsi

Lampung. Yang dimaksudkan langkah represif adalah langkah-langkah yang

terus dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Lampung sehingga tindak

kejahatan dapat ditekan hingga tidak sampai meluas. Ditreskrimum bertugas

menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan

tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik

lapangan. Langkah represif yang dilakukan oleh Ditreskrimum Kepolisian

Daerah Provinsi Lampung untuk menanggulangi kasus pencurian dengan

kekerasan di Provinsi Lampung adalah dengan melakukan penyelidikan dan

penyidikan yang dilakukan oleh Tim Kejahatan dengan Kekerasan (Jatanras)

atau Tim Tekab 308.Tim Tekab 308 ini bertugas khusus untuk menindak kasus

kriminalitas pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan dan

pencurian dengan pemberatan.

Dalam sebuah organisasi perlu adanya proses pengambilan keputusan yaitu

strategi disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh pimpinan

organisasi dan kemudian diimplementasikan bersama oleh seluruh anggota

agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kasus pencurian dengan kekerasan

yang terjadi di Provinsi Lampung, Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

memiliki tujuan untuk menanggulangi kasus tersebut agar tidak meluas yang

merugikan masyarakat dan daerah. Oleh karena itu pimpinan Kepolisian

Daerah memebentuk strategi khusus beserta penetapan dan sistem cara

pelaksanaannya, kemudian di implementasikan bersama anggota.

Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kepolisian Daerah Prpvinsi

Lampung dalam menanggulangi kriminalitas pencurian dengan kekerasan di
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Provinsi Lampung telah diimplementasikan dengan baik untuk mencapai

tujuan organisasinya.Dalam sebuah organisasi diperlukan adanya sebuah

sistematika dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Setelah melalui proses

rencana gagasan visi dan misi Kepolisian Daerah Provinsi Lampung  maka

selanjutnya adalah proses implementasi rencana tersebut. Dalam rencana

tersebut diperlukan strategi-strategi yang tepat agar proses implementasi dalam

menaanggulangi kasus kriminalitas pencurian dengan kekerasan dapat efektif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengkaji

permasalahan tersebut dengan judul “Implementasi Strategi Kepolisian Daerah

dalam Menanggulangi Kasus Kriminalitas Pencurian dengan Kekerasan (Curas)

di Provinsi Lampung”.

B.  Rumusan Masalah

Terkait dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti

tertarik untuk mengkaji dengan rumusan masalah:

1. Bagaimana implementasi strategi Ditreskrimum Kepolisian Daerah dalam

menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan di Provinsi Lampung?

2. Apa kendala yang terjadi saat implementasi strategi Ditreskrimum

Kepolisian Daerah dalam menanggulangi kasuspencurian dengan

kekerasan (curas) di Provinsi Lampung?

C.  Tujuan Penelitian

Terkait dengan  penelitian yang telah dilakukan, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan implementasi
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strategiDitreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dan apa kendala

yang terjadi saat pelaksanaan implementasi strategi dalam menanggulangi

kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di Provinsi Lampung

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi

penelitian tentang implementasi strategi juga dapat menjadi

referensi/menambah dalam kajian ilmu administrasi negara khusunya

administrasi publik.

2. Manfaat Praktis, dapat menjadi masukan atau saran untuk Kepolisian

Daerah Provinsi Lampung agar dapat melaksanakan strategi dengan baik.
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II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Strategi

1. Definisi  Strategi

Suatu strategi di pilih dari sekian banyak alternatif yang telah dianalisis dan

dipertimbangkan dengan teliti dan matang serta dilaksanakan dalam suatu

kurun waktu tertentu.Strategi organisasi memiliki keterkaitan yang kuat

dengan tujuan organisasi.Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari tingkat

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Strategi

merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan organisasi

karena untuk mencapai tujuan organisasi bersumber dari kata Yunani klasik,

yakni “strategos” (jenderal), yang ada pada dasarnya diambil dari pilahan

kata-kata Yunani untuk “pasukan” dan “memimpin”. Penggunaan kata kerja

Yunani yang berhubungan dengan “strategos” ini dapat diartikan sebagai

“perencanaan dan pemusnahan musuh-musuh dengan menggunakan cara

yang efektif berlandaskan sarana-sarana yang dimiliki Bracker dalam Heene,

dkk. (2010:53). Selama berabad-abad lamanya penggunaan kata “strategi”

berlanjut sebatas hanya dalam konteks militer politik, sebagaimana sumber

pemahamannya berasal, sehingga perbincangan-perbincangan seputar

kandungan pembelajaran tentang makna terhadap pengertian “strategi”

justru tidak terjadi. Berikut merupakan pengertian strategi menurut para ahli:
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Menurut pendapat Akdon (2011:12) pada dasarnya yang dimaksud strategi

bagi suatu manajemen organisasi ialah rencana berskala besar yang

berorientasi pada jangka panajang yang jauh ke masa depan serta

menetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan organisasi

berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya dalam kondisi persaingan

yang kesemuanya diarahkan pada optimalisasi pencapaian tujuan dan

berbagai sasaran yang bersangkutan. Berdasarkan tinjauan tersebut, maka

strategi organisasi dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Alat bagi organisasi untuk mencapai tujuan-tujuannya.

2. Seperangkat perencanaan yang dirumuskan oleh organisasi sebagai hasil

pengkajian yang mendalam terhadap kondisi kekuatan dan kelemahan

internal serta peluang dan ancaman eksternal.

3. Pola arus dinamis yang diterapkan sejalan dengan keputusan dan tindakan

yang dipilih oleh organisasi.

Menurut pendapat Winardi (2003:112) memandang strategi sebagai sebuah

tindakan tertentu didalam suatu organisasi dan merupakan pedoman atau

kelompok pedoman untuk menghadapi situasi tertentu.Sebagai suatu

rencana, srategi memiliki dua karakteristik esensial, yaitu disusun sebelum

rangkaian tindakan dilaksanakan dan dikembangkan secara sadar dengan

tujuan tertentu.
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Hunger dan Wheelen (2003:7) mengatakan strategi  merupakan program

perencanaan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan

memaksimalkan keunggualan bersaing dan meminimasi kelemahan.

Menurut Salusu (2006:99) berpendapat bahwa strategi umumnya membahas:

1. Tujuan dan Sasaran

Organization goals adalah keinginan yang hendak dicapai diwaktu yang

akan datang, yang digambarkan secara umum dan relatif tidak mengenal

batas waktu, sedangkan organization objectivesadalah pernyataan yang

sudah mengarah pada kegiatan untuk mencapai goals.

2. Lingkungan

Sasaran organisasi selalu berhubungan dengan lingkungan, dimana dapat

terjadi bahwa lingkungan mampu mengubah sasaran. Sebaliknya sasaran

organisasi dapat mengontrol lingkungannya.

3. Kemampuan Internal

Kemampuan internal oleh Shirley dalam Salusu (2006:100), digambarkan

sebagai apa yang dapat dibuat karena kegiatan akan terpusat pada kekuatan.

4. Kompetisi

Hal ini diperlukan dalam merumuskan strategi.

5. Pembuatan Strategi

Hal ini menunjukkan siapa yang kompeten membuat strategi.

6. Komunikasi

Melalui komunikasi yang baik, strategi dapat berhasil, karena dengan

komunikasi kita dapat mengetahui bagaimana pihak lain mengetahui kita.
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Dari beberapa pengertian di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa

strategi adalah rencana atau langkah yang dibuat oleh organisasi atau

kelompok untuk mengahadapi situasi tertentu serta dalam rangka mencapai

tujuan yang telah ditentukan. Program yang luas untuk mencapai tujuan

organisasi dan melaksanakan misinya.Strategi juga merupakan pola

tanggapan atau penyesuaian dari organisasi terhadap lingkungan, strategi

merupakan inti yang menjadi pusat semua kegiatan utama lainya dari

organisasi.Karena meresapi dan mengendalikan semua tindakan penting

organisasi.Strategi merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan

keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi.

2.Definisi Implementasi  Strategi

Dalam proses manajemen strategi, setelah memformulasikan sebuah strategi

yang dianggap tepat dan sesuai dengan kondisi eksternal dan internal, maka

tahapan selanjutnya mengimplementasikan strategi tersebut.  Implementasi

strategi adalah jumlah keseluruhan aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan

untuk dapat menjalankan perencanaan strategis. Berikut pengertian

implementasi strategi menurut para ahli:

Ikavalko dan Aaltonen (2004:10), mendefinisikan implementasi strategi

sebagai komunikasi, interpretasi, adopsi, dan pengesahan perencanaan

strategik. Mereka menambahakan bahwa masalah dalam implementasi

strategi dapat meliputi peraturan manajemen yang lemah, kurangnya

komunikasi, rendahnya komitmen pada strategi, kesalahpahaman akan

strategi, sistem organisasi dan sumber daya yang tidak selaras, lemahnya
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koordinasi dan tanggung jawab, kapabilitas yang belum mumpuni, dan

ketidakmampuan untuk membuat startegi sebagai bagian sehari-hari.

Menurut Pearce & Robinson (1997:383) manajemen strategi harus

diwujudkan dalam tindakan implementasi yang cermat. Ini berarti bahwa :

1. Strategi harus diwujudkan menjadi pedoman untuk kegiatan sehari-hari

para anggota perusahaan.

2. Strategi dan perusahaan harus menjadi satu, artinya strategi harus

tercermin dalam cara perusahaan mengorganisasikan kegiatannya dan

dalam nilai, keyakinan, dan warna perusahaan.

3. Dalam mengmplementasikan strategi, para manajer perusahaan harus

mengarahkan dan mengendalikan kegiatan dan hasil serta menyesuaikan

diri dengan perubahan.

Menurut Wheelen dan Hunger (2003:300) implementasi strategi adalah

proses dimana manajemen mewujudkan strategi yang telah dibuat dalam

tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur. Teori ini

melihat tindakan implementasi melalui serangkaian sebagai berikut:

1. Program

Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-langkah yang

diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali pakai.Tujuan

program dibuat adalah untuk membuat strategi dapat dilaksanakan dalam

tindakan (action-orriented).
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2. Anggaran

Anggaran adalah program yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang,

setiap program akan dinyatakan secara rinci dalam biaya, yang dapat

digunakan oleh manajemen untuk merencanakan dan mengendalikan.

dengan memeperkirakan biaya yang harus dikeluarkan untuk

mengimplementasi sebuah program khusus, hal tersebut dapat menjadi

petunjuk bagaimana hal yang sering terjadi seperti strategi yang

tampaknya ideal, ternyata cacat atau betul-betul tidak dapat dijalankan.

3. Prosedur

Setelah program dan anggaran telah disetujui, organisasi perlu

mengembangkan langkah-langkah atau prosedur standar operasi

(Standard Operating Procedures/ SOP). SOP berisi rincian berbagai

aktivitas yang diperlukan dalam menyelesaikan sebuah program

perusahaan.

Menurut M. Taufiq Amir (2011:192) menyatakan implemntasi strategi

merupakan rangkaian aktivitas dan pekerjaanyang dibutuhkan untuk

mengeksekusi perencanaan strategic. Artinya, apa yang kita  rumuskan pada

strategi dan kebijakan kita terapkan dalam berbagai program kerja, anggaran,

dan prosedur-prosedur.

Menurut Salusu (2006:409) implementasi strategi adalah seperangkat

kegiatan yang dilakukan menyusul suatu keputusan.Suatu keputusan selalu

dimaksudkan untuk mencapai sasaran tertentu.Merealisasikan pencapaian

sasaran diperlukan serangkaian aktivitas. Implementasi ialah satu proses
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tersendiri dan sering tidak dipandang sebagai bagian integral dari

pengambilan keputusan.

Dapat disimpulkan bahwa implementasi strategi merupakan proses untuk

mewujudkan dan menerapkan strategi yang telah dibuat dalam bentuk

komunikasi, interpretasi, adopsi dan pengesahan perencanaan strategik.

3. Proses Implementasi Strategi

Strategi yang sudah diformulasikan oleh suatu organisasi perlu dilaksanakan

dengan sistematis dan tepat. Maka dari itu Wheelen dan Hunger (2003:296),

mengatakan untuk memulai proses implementasi pihak manajemen harus

memperhatikan 3 pertanyaan berikut:

a. Siapa yang akan melaksanakan rencana strategis yang telah disusun.

Dibandingkaan dengan pihak yang merumuskan strategi, biasanya pihak

yang melakukan implementasi strategi jumlahnya lebih banyak.Tidak

sedikit orang yang mempunyai peran penting dalam implementasi

strategi justru kurang banyak dilibatkan dalam pengembangan

strategi.Organisasi perlu melibatkan kepala sampai anggota dalam

seluruh prose, baik dalam perumusan strategi maupun implementasinya.

b. Apa yang harus dilakukan.

Sebuah organisasi perlu mengetahui hal apa yang harus dilakukan untuk

mencapai tujuannya. Seperti mencapai sinergi, penataan staf, dan

pengarahan.
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c. Bagaimana sumberdaya manusia yang bertanggungjawab dalam

implementasi akan melaksanakan berbagai hal yang diperlukan.

Dalam hal ini pihak manajemen perlu melakukan bagaimana cara cara

penataan staf, bagaimana mengarahkan dan mengendalikan mereka.

M. Taufiq Amir (2011:192) menyatakan untuk memulai proses

implementasi, para perencana strategic perlu memepertanyakan hal berikut.

1. Siapa yang akan menjalankan perencanaan strategis (yang

mengimplementasikan)

2. Apa yang hars dilakukan untuk mencapai arah yang telah ditentukan, dan

3. Bagaimana orang-orang terlibat bisa bekerja dengan sukses.

Menurut pendapat Cetro dan Peter (1990:98) langkah-langkah utama yang

seharusnya dilakukan organisasi dalam mengimplementasikan strategi

adalah:

a. Menganalisis perubahan

Dalam hal ini organisasi perlu menganalisis perubahan yang akan terjadi

seandainya formulasi strategi yang telah disepakati bersama

diimplementasikan. Melalui analisis ini organisasi memeperhitungkan

secara rinci seberapa besar perusahaan akan berubah.

b. Menganalisis struktur

Dalam sebuah organisasi struktr yang telah dibentuk perlu untuk

dianalisis agar mengukur seberapa baik struktur tersebut.
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Higgins dalam Salusu (2006:435) menawarkan suatu sistem implementasi

yang dianggapnya akan mampu menyelesaikan berbagai masalah dalam

pelaksanaannya, yaitu berupa suatu proses integral dari ketiga komponen

kegiatan utama, antara lain ialah:

a. Perencanaan integral dan sistem pengendalian

Aktivitas ini dimulai dari pemahaman terhadap strategi induk, kemudian

merumuskan sasaran yang ingin dicapai oleh strategi tersebut, dijabarkan

secara rinci, lalu untuk itu dibuatkan perencanaan antara dan perencanaan

operasional.

b. Kepemimpinan, motivasi dan sistem komunikasi

Para pemimpin hendaknya mampu memberikan motivasi kepada jajaran

kepegawaian.Gaya kepemimpinan memegang peranan sentral dalam

mengarahkan karyawan menuju sukses.

c. Manajemen sumber daya manusia dan kultur organisasi

Komponen implementasi ini biasanya ditangani oleh bagian personalia

dalam suatu organisasi. Fungsi utamanya adalah: pertama, menempatkan

karyawan yang sekaligus mencakup perencanaan personil. Kedua,

berfungsi kalau karyawan sudah mulai bekerja, yang mencakup pelatihan

dan pengembangan, penyediaan kompensasi dua motivasi, perbaikan

produktivitas dan perbaikan komunikasi dalam organisasi.

Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan diatas dapat diambil

kesimpulan bahwa proses-proses implementasi strategi yaitu: apa, siapa dan
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bagaimana implementasi strategi, kemudian menganalisis perubahan dan

struktur organisasi serta  perencanaan, kepemimpinan, motivasi dan sumber

daya manusia adalah proses yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan

strategi.

4. Isu-isu dalam Implementasi Strategi

Implementasi strategi menurut Lestari (2012:80-85) memiliki isu-isu sebagai

berikut:

1. Tujuan Tahunan (annual objective), merupakan tujuan tahunan harus

spesifik, jelas, dan dapat diukur sesuai dengan budaya organisasi,

berkarakter, sesuai dengan dimensi waktu, disertai dengan bentuk reward

dan punishment.

2. Kebijakan (policy),merupakan panduan spesifik yang dibuat untuk

mendukung pekerjaan. Kebijakan memungkinkan karyawan dan manajer

memahami apa yang diharapkan perusahaan dari mereka, sehingga

meningkatkan kemungkinan bahwa strategi akan diimplementasikan

secara sukses.

3. Alokasi sumber daya (resource allocation), yaitu manjemen strategi yang

memungkinkan sumber daya bisa dialokasikan berdasarkan prioritas yang

dibuat dalam tujuan tahunan. Dalam hal ini, terdapat 4 macam sumber daya

manusia, dan sumber daya teknologi.
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4. Mengelola konflik, konflik adalah suatu ketidaksepakatan antara dua pihak

atau lebih dalam strategi memerlukan bahkan mengharuskan perubahan

dalam struktur organisasi, yaitu

a. struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana kebijakan akan disusun.

b. Struktur biasanya menjelaskan tentang bagaimana sumber daya yang akan

dialokasikan.

6. Restrukturisasi (reengineering), adalah mengurangi ukuran perusahaan

dalam artian jumlah karyawan, jumlah divisi/unit, atau tingkat hierarki

dalam suatu organisasi. Manfaat utama dari restrukturisasi adalah

pengurangan biaya.Sedangkan kelemahannya adalah banyak orang pada

masa ini tidak berambisi untuk menjadi manajer.

7. Pembagian keuntungan (reward) atau sistem bonus, yaitu mengaitkan

kinerja dengan sistem penggajian.

Menurut Salusu (2006:437) isu-isu sentral yang dihadapi manajemen dalam

mengimplementasikan strategi mencakup:

1. Bagaimana mencocokkan atau mensepadankan struktur organisasi dengan

strategi.

2. Menghubungkan penampilan organisasi dengan strategi.

3. Menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk menghadapi perubahan.

4. Bagaimana menangani interaksi politik.

5. Menciptakan dan menjalankan prosedur dan proses operasional.

6. Bagaimana mengendalikan sumber daya manusia dalam tubuh organisasi.
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Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, dapat diambil kesimpulan

bahwa isu-isu yang terjadi dalam implementasi strategi yaitu: Tujuan tahunan,

kebijakan, alokasi sumberdaya, konflik restrukturisasi, dan mencocokkan

struktur dengan strategi.

Menurut Wheelen dan Hunger (2003:514) isu-isu dalam implementasi strategis

ialah:

1. Tahap pengembangan perusahaan kecil.

a. Tahap A : Eksistensi

b. Tahap B : Kelangsungan Hidup

c. Tahap C : Sukses

d.  Tahap D : Tinggal Landas

e. Tahap E: Kematangan Sumber Daya

2. Transfer Kekuasaan dan Kekayaan dalam Perusahaan Keluarga

a. Tahap 1: Bisnis yang dikelola sendiri

b. Tahap 2 : Pelatihan dan penegmbangan generasi  baru

c. Tahap 3: Kemintraan antar generasi

d. Tahap 4 : Transfer Kekuasaan
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5. Penghambat Implementasi Strategi

Dalam pelaksanaan implementasi strategi terdapatnya masalah atau hambatan

yang dapat terhambatnya pelaksanaan strategi. Hunger (2003:99) menyebutkan

hambatan dalam implementasi sebagai berikut:

a. Implementasi berjalan lebih lambat dibanding dengan perencanaan

awalnya.

b. Munculnya berbagai masalah yang tidak terduga.

c. Koordinasi dalam implementasi tersebut tidak efektif.

d. Organisasi member perhatian yang berlebihan terhadap aktivitas

persaingan dan penanganan krisis sehingga kurang memperhatikan

implementasi yang harus dijalankan.

e. Kemampuaan SDM yang terlibat dalam implementasi strategi yang

masih kurang.

B. Tinjauan Ditreskrimum

Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah

Kapolda.Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan,

dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi

dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya,

Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum,

identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
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2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan;

3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;

5. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan

Polda; dan

6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada

Kapolda, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

Wakapolda.Dirreskrimum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh

Wadirreskrimum yang bertanggungjawab kepada Dirreskrimum. Ditreskrimum

terdiri dari:

1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);

2. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);

3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik);

4. Seksi Identifikasi (Siident); dan

5. Sub Direktorat (Subdit).

C. Tinjauan Kepolisian Daerah

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara

keamanan dan ketertiban umum.Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah
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satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi.Polisi yang

bermakna institusi biasa disebut dengan kepolisian.Contohnya Kepolisian

Negara Republik Indonsia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda

(Yulihastin, 2008:3). Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian

Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada

Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa: Kepolisan

Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta

memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari

tingkat pusat sampai ke Wilayahan.Organisasi Polri yang berada ditingkat

pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes

Polri) yang dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

(Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayahan disebut

Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda).

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian 14 Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1

angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di

Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri.

D. Fungsi dan Peran Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri

dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat,
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penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada

masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan

tegaknya hukum, terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak azasi manusiadiatur dalam UU No 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara Polri meruapakan alat negara

yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeligharanya keamanan dalam

negeri. agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah

negera Republik Indonesia atau yang dianggap sebagai wilayah negara

republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan effisien, maka

wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut

kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia,

sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah wilayah kepolisian

dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas

Besar Polri yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik

Indonesia yang dipimpin oleh seorang Kapolri yang bertanggung jawab kepada

Presiden, kemudian wilayah di tingkat Provinsi disebut dengan Kepolisian

Daerah yang lazim disebut dengan Polda yang dipimpin oleh seorang Kapolda

yang bertanggung jawab kepada Kapolri, di tingkat Kabupaten disebut dengan

Kepolisian Resot atau disebut juga Polres yang dipimpin oleh seorang Kapolres
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yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan di tingkat Kecamatan ada

Kepolisian Sektor yang biasa disebut dengan Polsek dengan pimpinan seorang

Kapolsek yang bertanggungjawab kepada Kapolres, dan di tingkat Desa atau

Kelurahan ada Pos Polisi yang dipimpin oleh seorang Brigadir Polisi atau

sesuai kebutuhan menurut situasi dan kondisi daerahnya.

E. Tinjauan Kriminalitas

Kriminalitas merupakan suatu fenomena yang sangat kompleks yang dapat

dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian dapat

menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kriminalitas yang

berbeda satu dengan yang lain. Sebelum membahas lebih jauh tentang

kriminalitas kekerasan, maka sebelumnya harus mengetahui tentang arti

kriminalitas.Berbicara masalah kriminologi tentu tidak terlepas dari bahasan

tentang ruang lingkup kejahatan. Terkait dengan pengertian kriminalitas itu

sendiri, menurut A.S Alam (1992:2) memberikan definisi kriminalitas dari dua

sudut pandang, yakni pertama dari sudut pandang hukum (yuridis) yaitu

perbuatan yang melanggar hukum pidana, dan sudut pandang yang kedua

adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat

yang lebih lazim disebut secara sosiologis.

F. Tinjauan Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan

Kejahatan pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) maka bunyinya adalah

sebagai berikut:
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Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan

pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya

sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri

atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam membangun negara Indonesia dengan masyarakat yang sejahtera,

diperlukan adanya keamanan dan ketertiban antara anggota masyarakat dengan

masyarakat lainnya ataupun hubungan negara satu dengan negara yang

lainnya.Untuk keamanan dan ketertiban masyarakat penting adanya penegakan

hukum, baik dalam rangka ketertiban hubungan antar masyarakat juga

ketertiban dari para pelanggar hukum termasuk aksi kejahatan. Kejahatan yang

timbul tanpa adanya pengamanan dari penegak hukum akan membuat resah

masyarakat. Penegak hukum sangat diperlukan sebagai alat perlindungan dan

keamanan dalam suatu negara termasuk Indonesia, dan ini dibebankan kepada

Kepolisian Negara Republik Indonesia.Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang memiliki fungsi sebagai pemeliharaan keamanan dan ketertiban

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan kepada masyarakat diharapkan

mampu melaksanakan tugasnya termasuk menangani kasus kriminalitas yang

terjadi.Seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian

adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
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keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan,

pengayoman dan pelayanan masyarakat.

Langkah yang dilakukan oleh Ditreskrimum Kepolisisan Daerah Provinsi

Lampung adalah dengan tindakan represif, langkah represif dilakukan pada

saat telah terjadi tindak kejahatan yang tindakannya adalah menindak lanjut

dan kemudian memberikan hukuman.
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Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: diolah oleh peneliti, 2017

Strategi Ditreskrimum Kepolisian Daerah dalam menanggulangi kasus
pencurian dengan kekerasan (curas) di Provinsi Lampung yaitu dengan
langkah represif yang tindakannya adalah ketika telah terjadi kasus
kriminalitas dengan langkah menindak lanjuti dan memberi hukuman.

Menganalisis implementasi strategi dengan teori Wheelen dan Hunger

(2003:300) mendefinisikan bahwa implementasi strategi adalah proses

dimana manajemen mewujudkan strategi yang telah dibuat dalam

tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur.

Peningkatan jumlah penduduk namun tidak diiringi dengan peningkatan lapanagan
pekerjaan menimbulkan terjadinya kriminalitas salah satunya adalah pencurian dengan
kekerasan.Provinsi salah satu daerah yang memiliki tingkat pencurain dengan kekerasan
yang cukup tinggi.Oleh karena itu dibutuhkan peran kepolisian untuk menekan dan
meminimalisir tindak kejahataan, sesuai dengan UU Nomor 2 bahwa kepolisian
memiliki fungsi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Dengan adanya implementasi strategi tersebut diharapkan Ditreskrimum

Kepolisian Daerah Provinsi Lampung mampu menekan dan

meminimalisir kasus pencurian dengan kekerasan (curas) di Provinsi

Lampung
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III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif

dengan menggunakan tipe penelitian deskrptif. Adapun alasan memilih

pendekatan kualitatif yaitu : pertama, metode kualitatif bersifat mendalam (in

depth) dan menyeluruh (holistic) akan menghasilkan penjelasan yang lebih

banyak dan bermanfaat. Karena pada dasarnya penelitian ini akan menganalisis

dan melakukan eksplorasi secara mendetail mengenai permasalahan yang

diteliti. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan

antara peneliti dan informan.Alasan lain dari dipilihnya metode ini dikarenakan

pemahaman terhadap permasalahan lebih bersifat kualitatif yang didasarkan

pada persepsi, eksplorasi pemikiran, dan pengembangan konsep.

Berdasarkan pendapat dari Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011:4) bahwa

tipe penelitian ini berupaya menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai

dengan apa yang terjadi di lapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Peneliti memilih pendekatan dan tipe penelitian ini karena peneliti bermaksud

menggambarkan, menjelaskan dan mendeskripsikan gejala-gejala yang

terdapat dalam masalah penelitian ini secara kompleks yaitu mengenai

kejadian-kejadian apa saja yang terjadi dalam Kepolisian Daerah Provinsi
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Lampung dan melihat strateginya dengan menganalisis kata-kata dan

melaporkan segala kejadian yang terjadi dengan rinci berdasarkan informasi

dari informan.

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, hal yang perlu diperhatikan adalah fokus dan

masalah penelitian.Fokus penelitian berfungsi untuk mempertajam dan

memberikan batasan arahan suatu penelitian.Menurut Moleong (2011:97)

fokus penelitian merupakan masalah pokok yang bersumber dari pengalaman

peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan

ilmiah ataupun kepustakaan lainnya.Fokus penelitian sangat penting dalam

suatu penelitian yang bersifat kualitatif. Fokus penelitian diperlukan karena

memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data guna

memilih data yang relevan dan data yang tidak relevan, sehingga dengan

batasan ini peneliti akan lebih terfokus dalam memahami masalah yang

menjadi tujuan penelitian.

Dari pengertian tersebut peneliti mengambil fokus penelitian yang bersumber

dari kepustakaan dengan menggunakan teori Wheelen dan Hunger (2003:300) .

Fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi strategi Ditreskrimum Kepolisian Daerah dalam

Menanggulangi kasus kriminalitas pencurian dengan kekerasan (curas) di

Provinsi Lampung. Menurut pendapat Wheelen dan Hunger

(2003:17)implementasi strategi adalah proses dimana manajemen
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mewujudkan strategi yang telah dibuat dalam tindakan melalui

pengembangan program, anggaran, dan prosedur

2. Kendala yang terjadi saat implementasi strategi-strategi Ditreskrimum

Kepolisian Daerah dalam menanggulangi kasus pencurian dengan kekerasan

(curas) di Provinsi Lampung.

C. Lokasi Penelitian

Moleong (2011:128), lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti

melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa

yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan

data-data yang akurat. Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang

ditempuh adalah dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dengan

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di

lapangan. Sementara itu geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga

perlu juga dipertimbangkan dalam menentukan lokasi penelitian.

Lokasi penelitian yang diambil ialah kantor Kepolisian Daerah Provinsi

Lampung khususnya Direktorat Reserse dan Kriminal Umum dan lingkungan

masyarakat Provinsi Lampung. Adapun alasan yang menjadi dasar pemilihan

lokasi penelitian tersebut ialah karena penulis melihat banyaknya pencurian

dengan kekerasan kendaraan bermotor roda dua sehingga membuat masyarakat

Provinsi Lampung takut untuk melewati jalanan-jalanan yang rawan dalam

maraknya pencurian dengan kekerasan kendaraan bermotor roda dua dan

Provinsi Lampung sebagai salah Provinsi di Indonesia yang termasuk kota
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besar di Indonesia yang masih memiliki angka pencurian dengan kekerasan

yang cukup besar. Kepolisian Daerah Provinsi Lampung merupakan salah satu

instansi yang berperan penting dalam menangani kasus pencurian dengan

kekerasan.

D.Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam rangka

penelitian.Pengumpulan data adalah langkah sistematik untuk mendapatkan

data.Dalam penelitian ini, wawancara dan observasi dijadikan sebagai sumber

data primer sedangkan dokumentasi dijadikan sebagai sumber data sekunder.

Untuk mendapatkan data mendalam, maka digunakan metode pengumpulan

data:

1. Wawancara

Esterberg dalam Sugiyono (2012:317) mendefiniskan wawancara

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar infomasi dan ide melalui

tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik

tertentu. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang

lebih mendalam tentang partisipan dalam menginteprestasikan situasi dan

fenomena yang terjadi yang tidak dapat ditemukan melalui observasi.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara secara langsung

yang diajukan kepada informan dengan tujuan mendapatkan informasi yang

lebih jelas.Data yang diperoleh terdiri dari kutipan langsung dari orang-
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orang tentang pengalaman, pendapat, perasaan dan pengetahuannya. Dalam

penelitian ini informan yang saya wawancarai adalah:

Tabel 3. Data Informan yang akan di wawancarai

No. Informan Informasi

1. AKBP Achmad Defyudi selaku
Kepala Bagian Operasional
Ditreskrimum (wawancarapada
tanggal 9 Mei 2017)

- Informasi mengenai langkah pre-emtif,
preventif dan represif yang dilakukan oleh
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai langkah represif yang
dilakukan oleh Ditrskrimum Kepolisian
Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai program serta prosedur
yang dilakukan oleh Ditreskrimum
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

-Data kasus kriminalitas pencurian dengan
kekerasan (curas) di Provinsi Lampung

2. Kompol Efendi Koto selaku Kepala
Unit Subdit III(wawancara pada
tanggal 11 Mei 2017)

- Informasi mengenai langkah pre-emtif,
preventif dan represif yang dilakukan oleh
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai langkah represif yang
dilakukan oleh Ditrskrimum Kepolisian
Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai program serta prosedur
yang dilakukan oleh Ditreskrimum
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai kendala yang terjadi saat
pelaksanaan implementasi strategi oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

3. AKP Andreas Winardi selaku Tim 1
Lidik Ditreskrimum (wawancara pada
tanggal 11 Mei 2017)

- Informasi mengenai langkah pre-emtif,
preventif dan represif yang dilakukan oleh
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai langkah represif yang
dilakukan oleh Ditreskrimum Kepolisian
Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai program serta prosedur
yang dilakukan oleh Ditreskrimum
Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

4 Sardi  selaku Kepala Urusan
Perencanaan Ditreskrimum
(wawancara pada tanggal 11 Mei
2017)

- Informasi mengenai langkah represif yang
dilakukan oleh Ditreskrimum Kepolisian
Daerah Provinsi Lampung

- Informasi mengenai mengenai program yang
dilakukan serta anggaran yang telah disusun
oleh Ditreskrimum Kepolisian Daerah
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Provinsi Lampung
- Data mengenai Rencana Kerja 2017 serta SOP

Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

- Informasi mengenai kendala yang terjadi saat
pelaksanaan implementasi strategi oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

5. Kristalina selaku Kepala Urusan
Administrasi dan Keuangan
(wawancara pada tanggal 15 Mei
2017)

- Informasi  mengenai anggaran yang disusun
pada tahun 2016 dan 2017 oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

- Informasi mengenai kendala yang terjadi saat
pelaksanaan implementasi strategi oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

6. Muhammad Lutfi selaku Kepala
Bagian Perencanaan dan
Administrasi (wawancara pada
tanggal 15 Mei 2017)

- Informasi  mengenai anggaran yang disusun
pada tahun 2016 dan 2017 oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

- Informasi mengenai kendala yang terjadi saat
pelaksanaan implementasi strategi oleh
Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi
Lampung

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2017

2. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk menghimpun data sekunder yang memuat

informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen seperti surat-

menyurat, peraturan daerah, literatur, artikel dan lain sebagainya.Sumber data

ini merupakan berbagai dokumen yang ada hubungannya dengan pelaksanaan

strategi Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung dalam

penanganan pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda

dua.Dalam penelitian ini peneliti memperoleh informasi melalui berbagai

dokumen-dokumen yang digunakan dari Ditreskrimum Kepolisian Daerah

Provinsi Lampung berupa laporan penelitian, foto-foto kegiatan yang ada di

lapangan, serta websiteDitreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung.
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E. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2012:244) berpendapat teknik analisis data merupakan proses

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil

wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan sehingga mudah

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Komponen dalam analisis data

yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam penelitian ini

peneliti memilah, membuang data yang tidak sesuai dengan fokus peneliti,

dan mencatat serta merangkum bagian bagian yang sesuai dalam fokus

penelitian yaitu tentang strategi Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

dalam menangani pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan agar

kesimpulan akhir mengenai strategi DitreskrimumKepolisian Daerah

Provinsi Lampung tersebut dapat ditemukan dengan mudah oleh peneliti.
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2. Display Data

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data,

melalui penyajian data, data dapat terorganisasikan. Pada penelitian ini,

data ditampilkan dalam bentuk uraian, tabel, gambar atau foto.Tetapi, yang

paling banyak digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini

adalah dengan tabel dan teks naratif.

3. Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan

masalah yang dirumuskan sejak awal ataupun tidak, karena masalah dan

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan

akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan.Pelaksanaan

teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.Terdapat empat

kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan

(transferability), kebergantungan (dependability), dan kepastian

(confirmability). Menurut Moeloeng  (2011:324) 4 (empat) kriteria tersebut

dijelaskan sebagai berikut:

1. Derajat Kepercayaan (credibility)

Penjaminan keabsahan data melalui derajat kepercayaan data dapat

dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pemeriksaan data,

diantaranya:
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a. Perpanjangan Keikutsertaan Peneliti di Lapangan

Peneliti adalah instrumen utama dalam penelitian kualitatif,

keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data.

Keikutsertaan tersebut bukan hanya dilakukan dalam kurun waktu

singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti dalam

penelitian. Melalui perpanjangan keikutsertaan peneliti juga akan

menuntut peneliti untuk terjun ke lokasi penelitian untuk mendeteksi

dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan berfungsi untuk menemukan ciri-

ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan

persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri

pada hal-hal tersebut secara rinci. Dalam penelitian ini peneliti

mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol kemudian

menelaahnya secara rinci.

c. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara triangulasi sumber

yakni dengan membandingkan data hasil wawancara dengan sumber

yang berbeda (informan yang berbeda) dan membandingkan dengan isi

suatu dokumen yang berkaitan. Data dari beberapa sumber tersebut

kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana

pandangan yang berbeda dan mana yang spesifik. Peneliti melakukan

triangulasi hasil wawancara dengan KepalaSatreskrim Kepolisian
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Daerah Provinsi Lampung dan juga dengan salah satu korban tindak

pencurian dengan kekerasan terhadap kendaraan bermotor roda dua di

Provinsi Lampung. Lalu peneliti juga melakukan triangulasi data dari

sumber wawancara dan dokumentasi di lapangan.

d. Kecukupan Referensi

Dalam penelitian ini unit analisis datanya yang utama adalah hasil

wawancara. Adapun beberapa sumber-sumber dokumen dan sedikit

hasil pengamatan hanya sebagai penguat argumentasi.

e. Analisis Kasus Negatif

Dalam penelitian ini teknik analisis kasus negatif dilakukan dengan

mengumpulkan contoh dan kasus yang tidak sesuai dengan pola dan

kecenderungan informasi yang telah dikumpulkan dan digunakan

sebagai bahan pembanding.

2. Keteralihan (Transferability)

Peneliti mendeskripsikan atau memaparkan data yang telah diperoleh, baik

berupa hasil wawancara, hasil dokumentasi maupun observasi secara

transparan dan menguraikannya secara rinci, yaitu dengan melaporkan

hasil penelitian seteliti dan secermat mungkin yang menggambarkan

konteks tempat penelitian diselenggarakan Moleong (2011:338).

Pemaparan ini berada pada bab hasil dan pembahasan. Pemaparan secara

keseluruhan data dilakukan agar pembaca dapat benar-benar mengetahui

permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian.
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3. Kebergantungan (Depenability)

Kebergantungan merupakan substitusi istilah reliabilitas dalam penelitian

yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, realibilitas ditunjukan dengan

jalan mengadakan replikasi studi. Peneliti dalam melakukan pengulangan

dalam pengulangan suatu studi dua atau beberapa kali dalam suatu kondisi

yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan

realibilitasnya tercapai.

Persoalan yang amat sulit dicapai disini ialah bagaimana mencari kondisi

yang benar-benar sama dengan hasil penelitian dan fenomena yang terjadi

dilapangan.

4. Kepastian (comfirmability)

Menguji kepastian (comfirmability) berarti menguji hasil penelitian,

dikaitkan dengan proses yang ada dalam penelitian, jangan sampai proses

tidak ada tetapi hasilnya ada. Derajat ini dapat dicapai melalui audit atau

pemeriksaan yang cermat terhadap seluruh komponen dan proses

penelitian serta hasil penelitiannya. Kepastian yang dimaksud berasal dari

konsep objektivitas, sehingga dengan disepakati hasil penelitian oleh

banyak orang maka hasil tidak lagi subjektif tetapi sudah objektif.
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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Seiring dengan perkembangan dari masa kemasa, serta tumbuh dan berkembangnya

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), sudah tentu tidak terlepasnya dari

gerak dan dinamika perjuangan Bangsa Indonesia, dan sebenarnya polisi bersama-sama

kekuatan rakyat telah berkiprah pada awal-awal setelah proklamasi yang pada masa itu

merupakan satu-satunya Kesatuan Bersenjata yang relatif kokoh dan lengkap serta

terorganisir dengan baik, dengan modal tersebut Polisi bersama kekuatan Bersenjata

lainnya turut terjun melujuti Senjata Tentara Jepang dan Belanda sekaligus bertempur

mengusir bangsa Penjajah dari Tanah Air ini.

Sejalan dengan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945) di Daerah Lampung yang

saat itu merupakan Keresidenan Lampung, yang dirintis oleh Kompol Tjik Agus yang

berperan membangun Kepolisian di Daerah Lampung, kemudian R. Soeharjo Wardayo

dan Sultan Rusman yang menjadi Kepala Kepolisian di Keresidenan Lampung,

keduanya diangkat oleh Residen RM. Abbas.
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Berdasarkan Kepres Nomor : 52 tahun 1969 tanggal 17 Juni 1969 terjadi reorganisasi

ditubuh Kepolisian, dalam ketentuan itu disebutkan bahwa Panglima Angkatan

Keplosian RI disingkat PANGAK dan sebutan Markas Besar Kepolisian RI disingkat

MABAK dan tingkat daerah yang semula disebut Komando Daerah Kepolisian

disingkat KODAK, sedangkan pada tingkat Komando pelaksana terdapat Komando

Wilayah Kepolisian yang disngkat KOWIL, dan pada saat itu Daerah Lampung disebut

KOWIL Lampung, dibawah Kodak VI Sumbagsel, yang antara lain dipimpin oleh

Kombes Pol Turpedo, Kombes Pol Dalmi Turindo, Kombes Pol Pramo Yuwono,

Kombes Pol Budi Yuwono, Kombes Pol Drs. Ismauludin, Kolonel Pol Drs. Suyono

Prawiro Harjo dan Kolonel Pol Drs. Ridwan Hippy.

Pada tanggal 18 Maret 1964 Keresidenan Lampung berubah menjadi Propinsi

Lampung berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun

1964 dan Kowil Lampung berubah menjadi Polwil Lampung dibawah Polda

Sumbagsel, yang dipimpin oleh Kolonel Pol Drs. Joni Haryono, Kolonel Pol Drs.

Sjahrul Mahmud, Kolonel Pol Drs. Harimas AS, Kolonel Pol Drs. LD. Nanlohy,

Kolonel Pol Drs. Ramli Surbakti, Kolonel Pol Drs. Endang Suwanda dan Kolonel Pol

Drs. Didy Kusumayadi

Pada tanggal 2 Oktober 1996, dengan Keputusan Panglima ABRI Nomor :

Kep/06/IX/1996 tanggal 10 September 1996 Polwil Lampung berubah
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menjadi Polda Lampung dengan status Polda Tipe C yang merupakan likuidasi dari

Polda Sumbagsel, beralamat di Jalan WR Supratman Nomor 1 Kota Bandar Lampung,

Provinsi Lampung. Polda ini dipimpin oleh :

1. Kolonel Polisi Didy Kusumayadi sebagai Kapolda Lampung dengan masa

bhakti tahun 1996 s/d 1997.

2. Kolonel Polisi Drs. Gendro Budi Santoso sebagai Kapolda Lampung dengan

masa bhakti tahun 1997 s/d 1999.

Dengan Telegram Kapolri No Pol : TR/1787/ 1999 tanggal 21 Oktober 1999

mengalami validasi dari Polda Tipe C menjadi Tipe B, yang dijabat oleh :

1. Brigjen Pol Drs. Riswahyono sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti

tahun 1999 s/d 2000.

2. Brigjen Pol Drs. Suprihadi Sahadi sebagai Kapolda Lampung dengan masa

bhakti tahun 2000 s/d 2001.

3. Brigjen Pol Drs. Sugiri, SH, MSC sebgai Kapolda Lampung dengan masa

bhakti tahun 2001 s/d 2003.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/958/XII/2004 tanggal

23 Desember 2004 Polda dari Tipe B menjadi Tipe B 1, yang dijabat oleh:

1. Brigjen Pol Drs. MD. Primanto, SH, MH sebagai Kapolda Lampung dengan

masa Bhakti tahun 2003 s/d 2004.
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2. Brigjen Pol Drs. M. Rasyid Ridho, SH, MH sebagai Kapolda Lampung dengan

masa Bhakti tahun 2004 s/d 2005.

3. Brigjen Pol Drs. Suharijono Kamino, MBA sebagai Kapolda Lampung dengan

masa bhakti tahun 2005 s/d 2008.

4. Brigjen Pol Drs. Ferial Manaf, SH, MM sebagai Kapolda Lampung dengan

masa bhakti tahun 2008 s/d 2009.

5. Brigjen Pol Drs. Edmon Ilyas, MH sebagai Kapolda Lampung dengan masa

bhakti tahun 2009 s/d 2010.

6. Brigjen Pol Drs. Sulistyo Ishak, SH MSi sebagai Kapolda Lampung dengan

masa bhakti tahun 02 April 2010 s/d 18 Oktober 2011.

7. Pol Drs. Jodie Rooseto sebagai Kapolda Lampung dengan masa bhakti tahun

19 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2012.

8. Brigjen Pol Drs. Heru Winarko, SH sebagai Kapolda Lampung dengan masa

bhakti tahun 01 Nopember 2012 12 Juni 2015.

9. Brigjen Pol Drs. Edward Syah Pernong, SH, MH sebagai kapolda lampung

dengan masa bakti tahun 12 juni 2015 sampai 30 desember 2015

10. Brigjen Pol. Drs. Ike Edwin, S.H., M.H., M.M sebagai Kapolda Lampung

dengan masa bakti 1 januari 2016 sampai 5 oktober 2016.

11. Brigjen Pol. Drs. Sudjarno, SH. Sebagai kapolda lampung dengan masa bakti 5

oktober 2016 sampai dengan sekarang.
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a.  Visi

Terwujudnya personel Polda Lampung yang profesional, unggul dan dapat

dipercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat

denganberlandaskan semangat gotong royong guna mendukung percepatan

pembangunan Provinsi Lampung yang maju dan sejahtera.

b. Misi

a) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan masyarakat(trust building) dengan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, melalui

konsep Polda Cukup, Polres Besar dan Polsek Kuat” Bhabinkamtibmas

tangguh”.

b) Mewujudkan pemberdayan kualitas sumber daya manusia Polda Lampung yang

profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi Hak Azasi

Manusia(HAM).

c) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan

cegah dini secara cepat akurat dan efektif guna pengambilan keputusan yang

tepat pada kebijakan keamanan.

d) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan

pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi polmas serta

membangun sinergi polisionil yang proaktif dengan instansi/dinas.
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e) Mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan,menjunjung tinggi HAMdan

anti KKN.

f)  Mewujudkan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran berlalulintas.

g) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban dikawasan perairan laut

dan danau untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman.

Gambar 2. Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Sumber: Dokumentasi Peneliti 2017

B. Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrimum)

Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah

Kapolda. Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan

pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi
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dan laboratorium forensik lapangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Ditreskrimum

menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum,

identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;

2. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

3. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;

4. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji

efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum;

5.  Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan

Polda; dan

6. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum.

Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Kapolda,

dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawahkendali Wakapolda.Dirreskrimum

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirreskrimum yang bertanggungjawab

kepada Dirreskrimum. Ditreskrimum terdiri dari:
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1. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin)

Subbagrenmin bertugas menyusun perencanaan program kerja dan anggaran,

manajemen Sarpras, personel, dan kinerja, serta mengelola keuangan dan

pelayanan ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Ditreskrimum

Dalam melaksanakan tugas, Subbagrenmin menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangka pendek, antara lain

Renstra, Rancangan Renja, Renja, kebutuhan sarana prasarana,

personel, dan anggaran

b. pemeliharaan perawatan dan administrasi personel

c. pengelolaan Sarpras dan penyusunan laporan SIMAK-BMN

d. pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,

pembukuan, akuntansi, dan penyusunan laporan SAI serta

pertanggung- jawaban keuangan

e. penyusunan LRA dan pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Satker

dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja,

program, dan anggaran

2. Bagian Pembinaan Operasional (bagbinopsnal) Bagbinopsnal bertugas :

a. melaksanakan pembinaan Ditreskrimum melalui analisis dan gelar perkara

beserta penanganannya
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b. mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas penyelidikan dan

penyidikan

c. melaksanakan latihan fungsi, serta menghimpun dan memelihara berkas

perkara yang telah selesai diproses dan bahan literatur yang terkait

d. mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan do

3. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik)

Bagwassidik bertugas melakukan koordinasi dan pengawasan proses penyidikan

tindak pidana di lingkungan Ditreskrimum, serta menindaklanjuti pengaduan

masyarakat yang terkait dengan proses penyidikan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik menyelenggarakan fungsi:

a. pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang

dilakukan oleh Subdit pada Ditreskrimum

b. pelaksanaan supervisi, koreksi, dan asistensi kegiatan penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana

c. pengkajian efektivitas pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak

pidana melalui penyelenggaraan gelar perkara

d. pemberian saran masukan kepada Dirreskrimum terkait dengan hasil

pengawasan penyidikan, termasuk menjawab pengaduan masyarakat

e. pemberian bantuan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum

yang dilakukan oleh penyidik pada Subdit Ditreskrimum
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f. Dalam melaksanakan tugas, Bagwassidik dibantu sejumlah Unit dan

sejumlah penyidik utama yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan

fungsi Bagwassidik

4. Seksi Identifikasi (Siident)

Siident bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan identifikasi kepolisian,

meliputi daktiloskopi kriminal, daktiloskopi umum, dan fotografi kepolisian

untuk mendukung proses penyidikan yang diemban oleh fungsi reserse kriminal

di lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugas, Siident menyelenggarakan fungsi:

a. pengambilan rekaman sidik jari seseorang dalam rangka pelayanan untuk

kepentingan identifikasi kepolisian dan kepentingan umum

b. pendokumentasian foto-foto yang berkaitan dengan penanganan perkara

untuk mendukung kelancaran proses penyidikan tindak pidana

c. pemanfaatan teknologi informasi untuk menggambarkan sketsa wajah

seseorang yang dicurigai melakukan tindak pidana

5. Sub Direktorat (Subdit)

Subdit bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang

terjadi di daerah hukum Polda Lampung. Dalam melaksanakan tugas, subdit

menyelenggarakan fungsi :

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum yang terjadi di daerah

hukum Polda
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b. pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan

administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum

c. penerapan manajemen anggaran, serta manajemen penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana umum

d. dalam melaksanakan tugas, Subdit dibantu oleh sejumlah Unit yang bertugas

membantu pelaksanaan tugas dan fungsiSubdit.

Berikut bagan struktur organisasi Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Gambar 3. Struktur Organisasi Ditreskrimum Kepolisian Daerah Lampung

Sumber: Data Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung 2017
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a. Visi

a) Terwujudnya personil Ditreskrimum yang profesional, unggul dan dapat

dipercaya masyarakat dalam penegakan hukum melalui penyelidikan dan

penyidikan tindak pidana.

b) Terwujudnya personil Ditreskrimum  yang senantiasa melindungi, mengayomi,

dan melayani masyarakat.

c) Sebagai Pemburu Kejahatan (Crime Hunter) dalam rangka melindungi dan

mengayomi masyarakat.

d) Penyidik yang profesional dan handal yaitu :

(1) Tidak melanggar HAM.

(2) Adil bagi masyarakat dan hukum

(3) Mampu memberikan kepastian hukum

(4) Mandiri & Independent

b. Misi

a) Menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana dalam upaya

menanggulangi kejahatan :

(1) Konvensional (Curas, Curat, Curanmor, Senpi/handak, Pertanahan, Anirat,

Pembunuhan, Judi, Pilkada dll )

(2) Tindak pidan yang melibatkan perempuan dan anak

(3) Kontijensi(Rusuh Massa, Sara, Kelahi TNI-Polri)
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b) Mengembangkan system dan metode pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan

Tindak Pidana dalam rangka Penegakan Hukum.

c) Membina & menerapkan fungsi Forensik dan Identifikasi Kepolisian dalam

rangka mengembangkan kemampuan penyidikan Tindak Pidana secara ilmiah.

d) Mengintensifkan kerjasama kepolisian antar Fungsi Reskrim Polda

e) Membangun dan meningkatkan kemampuan profesional penyidikan Tindak

Pidana / Kejahatan Tradisional maupun kejahatan baru.

Gambar 4. Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi Lampung

Sumber: DokumentasiPeneliti 2017
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VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan

bahwa Implementasi Strategi Ditreskrimum Kepolisian Daerah dalam

menanggulangi Kasus Kriminalitas Pencurian dengan Kekerasan (curas) di

Provinsi Lampung dengan kepustakaan menggunakan model implementasi

startegi Wheelen dan Hunger dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implementasi strategi Ditreskrimum Kepolisian Daerah  dalam menanggulangi

kasus kriminalitas pencurian dengan kekerasan di Provinsi Lampung dengan

menggunakan kepustakaan menurut Wheelen dan Hunger dengan serangkaian

sebagai berikut:

a. Program yang dilaksanakan oleh Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi

Lampung adalah dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara.

Hal tersebut telah sesuai dengan teori Wheelen dan Hunger penyusunan

program bertujuan untuk dilaksanakan dengan tindakan-tindakan (action-

oriented).
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b. Anggaran yang disusun oleh Ditreskrimum Kepolisian Daerah Provinsi

Lampung untuk Subdit III pada tahun 2016 jumlah total sebesar Rp.

271.645.000 dan meningkat pada tahun 2017 karena diimbangi dengan

peningkatan akan kebutuhan sarana dan prasarana menjadi jumlah total

sebesar Rp. 484.920.000. Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan

operasional Tim Jatanras atau Tim Tekab 308 serta kebutuhan sarana dan

prasarana.Anggaran Ditreskrimum tidak sesuai dengan teori Wheelen dan

Hunger yang melihat anggaran sebagai tolak ukur strategi layak atau tidak

untuk diimplementasikan.

c. Prosedur atau SOP yang dilaksanakan oleh Ditreskrimum Kepolisian

Daerah Provinsi Lampung adalah setelah mendapat informasi melalui

reserse mobile, maka selanjutnya olah TKP denganmengidentifikasi

kronologis untuk ditemukannya ciri-ciri pelaku kemudian dilanjutkan

pengejaran dan penangkapan untuk tindak selanjutnya. SOP Ditreskrimum

telah sesuai dengan teori Wheelen dan Hunger, dimana SOP memiliki 4

langkah dan dalam setiap langkahnya terdiri dari rincian kegiatan untuk

dapat menyelesaikan program organisasi.

2. Kendala yang dapat menghambat pelaksanaan strategi Ditreskrimum

Kepolisian Daerah dalam menanggulangi kasus kriminalitas di Provinsi

Lampung ada 2 kendala yaitu kurangnya anggaran yang diterima oleh pihak

Ditreskrimum serta kuranngnya peran serta masyarakat dalam memberikan

informasi terkait para pelaku.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya upaya pre-emtif dan preventif oleh Ditreskrimum Kepolisian Daerah

Provinsi Lampung perlu dilakukan agar menekan dan meminimalisir tindak

kriminalitas khususnya kejahatan konvensional yaitu curas, curat, dan curanmor.

2. Peran serta masyarakat sangat diperlukan untuk mendukung kinerja Kepolisian

sebagai penyelenggara keamanan dan ketertiban masyarakat, agar terciptanya

keamanan dan ketertiban bersama seperti melaksanakan ronda malam dan

memberi informasi secara cepat dan jelas kepada pihak kepolisian jika terjadi

tindak kriminalitas.

3. Peran Pemerintah Provinsi Lampung sangat diperlukan untuk meluaskan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat Provinsi Lampung terutama yang memiliki

tingkat perekonomian rendah. Tingkat kesejahteraan masyarakat berbanding

terbalik dengan tindak kejahatan, karena jika masyarakat sejahtera maka tidak

akan melakukan tindak kejahatan.

4. Kepolisian Republik Indonesia sebaiknya meningkatkan anggaran bagi

Kepolisian Daerah dalam pelaksanaan kegiatan operasional dan kebutuhan akan

sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja Kepolisian Daerah dalam

menanggulangi kasus kriminalitas secara efektif.
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