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ABSTRACT

EVALUATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT FOR POLICE
AREA LAMPUNG

(STUDY ON POSSIBLE POLICE MEMBERS)

By

LICA CHINTYA

The Lampung District Police have an important responsibility and role in guiding the
troubled Police members because they have violated the Police's Code of Ethics.
Guidance of problematic Police officers in accordance with Indonesian Police Chief
Regulation No. 19 of 2012 on Organizational Structure and Working Procedures of
the Indonesian Police Code of Ethics Article 59 paragraph 4 on the determination of
administrative penalty. The purpose of this study was to analyze the evaluation of the
coaching of troubled police officers. The theory used in this coaching evaluation uses
the evaluation criteria according to William Dunn by focusing on 6 indicators:
Effectiveness, Efficiency, Sufficiency, Equity, Responsiveness and Accuracy. The
method used in this research is descriptive type with qualitative approach. Data was
collected through in-depth interviews, documentation studies and observations.

Results and Discussion in the study were reviewed by William Dunn criteria with
indicators of effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and
accuracy. Where the effectiveness indicator is not good enough because the
achievement of the result / output has not been achieved because after coaching there
are still some members who get recommendation PTDH (Dismissal No With
Respect). In addition to the indicators of responsiveness is not good enough because
not all members responded well the way the coach did coaching. The conclusion of
this research is the evaluation of guidance of problematic police officer in Lampung
Police Department reviewed by William Dunn criterion that in its implementation not
yet fully run well. Seen on results and discussion on effectiveness and
responsiveness.

Keywords: Evaluation, coaching Police members



ABSTRAK

EVALUASI PEMBINAAN SDM POLDA LAMPUNG
(STUDI PADA ANGGOTA POLRI YANG BERMASALAH)

OLEH

LICA CHINTYA

Kepolisian Daerah Lampung mempunyai tanggung jawab dan peran penting dalam
pembinaan anggota-anggota Polri yang bermasalah dikarenakan telah melanggar
Kode Etik Profesi Kepolisian. Pembinaan anggota Polri yang bermasalah sesuai
dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian
Negara Republik Indonesia pasal 59 ayat 4 tentang penetapan administrasi penjatuhan
hukuman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi pembinaan anggota
Polri yang bermasalah. Teori yang digunakan dalam evaluasi pembinaan ini
menggunakan kriteria evaluasi menurut William Dunn dengan memfokuskan pada 6
indikator yaitu: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas dan
Ketepatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan tipe deskriptif
dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara
mendalam, studi dokumentasi dan observasi.

Hasil dan Pembahasan pada penelitian ditinjau dengan kriteria William Dunn dengan
indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan.
Dimana indikator efektivitas belum cukup baik karena ketercapaian hasil/outputnya
belum tercapai dikarenakan setelah pembinaan masih ada beberapa anggota yang
mendapatkan rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat). Selain itu
pada indikator responsivitas belum cukup baik karena tidak semua anggota
merespons baik cara pembina melakukan pembinaan. Kesimpulan dari penelitian ini
adalah evaluasi pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung ditinjau
dengan menggunakan kriteria William Dunn bahwa dalam pelaksanaannya belum
sepenuhnya berjalan dengan baik. Terlihat pada hasil dan pembahasan mengenai
efektivitas dan responsivitas.

Kata kunci : Evaluasi, pembinaan anggota Polri
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I.  PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memegang peranan yang penting dalam

mewujudkan masyarakat yang maju dan modern. Terlebih dalam era reformasi

ini, masyarakat menuntut pemerintahan yang demokratis dengan terwujudnya

supremasi sipil yaitu aparatur pemerintahan berada di atas kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, dalam mengawal kehidupan masyarakat ke arah kehidupan

demokratis maka dituntut profil polisi yang profesional, yang mampu

menjalankan fungsi dan tugas pokoknya dalam memberikan pelayanan keamanan

yang bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia sehingga dapat

menjalankan produktifitasnya dengan aman.

Polri sebagai sub sistem dari pemerintah secara responsif telah berupaya memberi

kontribusi mewujudkan prinsip Good Governance dan Clean Government baik

dalam pelaksanaan tugas pokok memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum dan

melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat maupun di kalangan internal

Polri sendiri sebagaimana dicanangkan dalam grand strategi Polri berupa Strive

for Excellence. Strive for Excellence (2016 – 2025) merupakan grand strategi

Polri tahap ketiga yakni untuk membangun kemampuan pelayanan publik yang
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unggul, mewujudkan Good government, Best practice Polri, dan profesionalisme

sumber daya manusia (SDM).

Profesionalisme merupakan tuntutan yang tidak bisa dihindari jika menginginkan

kinerja yang baik. Selain itu juga tidak boleh mengesampingkan aspek moralitas

personel dalam melaksanakan tugas. Kondisi riil untuk menilai keberhasilan Polri

dalam melaksanakan tugas pokok tersebut antara lain ditentukan oleh kualitas

moral dan profesionalisme serta persepsi masyarakat terhadap kinerja Polri.

Profesionalisme dan moralitas yang baik dalam pelayanan masyarakat akan

menghasilkan kinerja yang baik dan tentunya bersih dari KKN.

Salah satu misi Polri adalah mengelola SDM Polri secara profesional dalam

mencapai tujuannya yaitu terwujudnya keamanan dalam negeri, sehingga dapat

mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Misi ini menjadi dasar dari upaya pembinaan SDM Polri. Dengan adanya misi

yang menyentuh aspek sumber daya manusia, maka sesungguhnya Polri telah

berupaya untuk berkomitmen terhadap kualitas kompetensi yang baik bagi para

anggotanya. Pengembangan kemampuan, kekuatan, dan penggunaan kekuatan

Polri dikelola sedemikian rupa agar dapat mendukung pelaksanaan tugas Polri

sebagai pengemban fungsi keamanan dalam negeri.

SDM memiliki peran penting sebagai dasar atas keberhasilan Polri dalam

melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana diamanatkan dalam UU No.2

tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Terwujudnya perubahan aspek kultural dimulai

dari bagaimana Polri itu sendiri membangun sistem SDM secara terpadu dan

berkesinambungan, serta bukan hanya menuntut aparatur pelaksananya bekerja

secara profesional namun para penentu strategi kebijakan SDM Polri pun harus
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bertindak di atas dasar profesionalisme yang objektif mengesampingkan hal-hal

yang bersifat subjektif. Jika Polri mampu melaksanakan manajemen SDM dengan

baik, diharapkan perubahan kultur menuju polisi yang profesional, modern,

bermoral dan patuh hukum sebagai perwujudan polisi sipil dalam masyarakat

yang demokratis dapat terwujud.

Dalam rangka menciptakan anggota Polri yang bersih dari perbuatan tercela serta

mendukung fungsi kepolisian maka terdapat aturan yang menjadi pedoman yakni

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri yang

bersifat mengikat dan wajib untuk ditaati. Selain peraturan disiplin anggota Polri

juga terdapat Kode Etik Profesi Kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian dan

Peraturan disiplin anggota Polri dimaknai sebagai kaidah atau norma yang

mengatur dan menjadi pedoman bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya. Kepolisian RI mengharuskan seluruh anggotanya di

setiap tingkat dan jajaran, berlaku dan bertindak secara profesional. Profesi-

profesi dengan keahlian khusus seperti Kepolisian harus diberlakukan kode etik

profesi karena tindakan unprofessional oleh polisi yang memiliki kewenangan

penggunaan kekerasan bagi perlindungan masyarakat, akan sangat

membahayakan jika tidak dilandasi oleh kekuatan moral dan keterikatan pada

etika profesi. Oleh karena itu kode etik profesi kepolisian diperlukan.

Namun, walaupun Kode Etik Kepolisian dan peraturan disiplin bagi anggota Polri

ini telah diberlakukan, saat ini makin marak kasus-kasus pelanggaran yang

dilakukan oleh anggota Polri. Dalam pelaksanaan tugas maupun di luar tugas

tidak jarang ditemui anggota Polri yang menyalahgunakan kekuasaan maupun

kewenangannya bahkan banyak yang termasuk pelaku tindak pidana. Sebagai
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manusia biasa seorang anggota polri juga memiliki tingkat kepatuhan yang

berbeda-beda terhadap peraturan baik menyangkut disiplin maupun kode etik.

Banyak faktor yang menyebabkan adanya oknum-oknum anggota Polri

melakukan pelanggaran-pelanggaran atau tindak pidana baik yang bersifat ringan

maupun berat dengan sanksi mulai dari peringatan sampai pemecatan.

Pelanggaran atau Penyimpangan ini bisa saja terjadi karena adanya motivasi dan

kesempatan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan

penyimpangan tersebut. Karena melibatkan atasan dan bawahan, maka akan

terjadi penyimpangan manajerial yang dapat mempengaruhi pengaruh eksternal

dan internal Polri. Dampak internal adalah akan mempengaruhi kinerja organisasi

serta menimbulkan citra buruk kepolisian di mata masyarakat, sedangkan dampak

eksternal adalah terjadinya masyarakat yang dirugikan akibat penyimpangan

tersebut.

Kondisi melemahnya disiplin dan profesionalisme anggota Polri yang terjadi pada

saat ini mulai sering menjadi pembicaraan masyarakat luas. Dengan sering

diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang

dilakukan oleh anggota Polri, misalnya banyaknya kasus penyalahgunaan senjata

api oleh anggota Polri, adanya anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana,

tindakan sewenang-wenang anggota Polri, dan masih banyak kasus lainnya.

Kasus- kasus yang terjadi menggambarkan kurang disiplinnya anggota Polri.

Kepolisian daerah Lampung pun tidak luput dari permasalahan-permasalahan

SDM-nya. Polda Lampung belum mampu melaksanakan manajemen sumber daya

manusia dengan baik, hal ini dikarenakan masih adanya anggota polisi yang

bermasalah dikarenakan telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Berikut
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adalah tabel tentang data pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian yang ada di

Polda Lampung beserta jajarannya.

Tabel 1. 1 Data Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Tahun 2015/2016

No. Kesatuan

Jumlah

Tahun 2015 Tahun 2016

1. Polda Lampung 17 20

2. Polresta Balam 12 5

3. Res Lamsel 2 14

4. Res Metro 2 -

5. Res Lamteng 4 7

6. Res Lampura 16 5

7. Res Tanggamus 15 1

8. Res Tuba 1 5

9. Res Lambar 2 1

10. Res Lamtim - 5

11. Res Way Kanan 4 6

12. Res Mesuji - 4

13. Dit Polair 2 -

14. Sat Brimob 1 -

15. SPN Kemiling - -

JUMLAH 71 80

Sumber : Divisi Propam Polda Lampung Tahun 2017

Berdasarkan tabel tersebut data pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian pada

tahun 2015 sampai tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 11,25%. Kesatuan

yang jumlah pelanggarannya cukup besar antara lain Polda Lampung, Polresta

Bandar Lampung, Polres Lampung Selatan, Polres Lampung Utara dan Polres

Tanggamus. Polda Lampung menempati urutan pertama dengan jumlah

pelanggaran paling tinggi dibandingkan dengan kesatuan lainnya dan mengalami



6

kenaikan pada tahun 2016. Secara rinci, bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik

Profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri di Polda Lampung adalah

sebagai berikut :

Tabel 1.2 Data Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Polda Lampung

No. Jenis Pelanggaran Tahun 2015 Tahun 2016

1. Perbuatan Asusila 1 2

2. Tidak Profesional 3 4

3. Sidik Tidak Profesional 3 3

4. Sidik Tidak Tuntas 3 4

5. Tidak Masuk Dinas 7 7

Jumlah 17 20

Sumber : Divisi Propam Polda Lampung Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggar dari berbagai jenis pelanggaran pada

tahun 2016 rata-rata bertambah jika dibanding jumlah pelanggar pada tahun

sebelumnya. Upaya penegakan disiplin dan kode etik kepolisian sangat

dibutuhkan guna terwujudnya profesionalisme Polri. Ketidakdisiplinan dan

ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakkan hukum

atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Langkah yang dapat

ditempuh untuk menciptakan kepercayaan masyarakat adalah dengan

mewujudkan personel Polri yang bermoral sesuai etika profesinya, dan

profesional dalam pelaksanaan  tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka

salah satu caranya adalah dengan melakukan pembinaan kepada anggota Polri

yang bermasalah. Sebelum dibina seluruh anggota Polri yang melanggar disiplin

profesi akan disidang kode etik kemudian diberikan sanksi sesuai dengan

pelanggaran yang dilakukan seperti meminta maaf secara lisan dihadapan sidang
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atau secara tertulis kepada pimpinan Polri, dipindahtugaskan ke wilayah lain, atau

dipindahfungsikan ke fungsi yang berbeda. Pembinaan anggota Polisi yang

bermasalah karena melanggar kode etik profesi kepolisian adalah berdasarkan

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012

Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian

Negara Republik Indonesia pasal 59 ayat 4 tentang penetapan administrasi

penjatuhan hukuman yaitu Pengemban fungsi SDM Polri bidang perawatan

personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi Propam Polri

bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol melaksanakan putusan terhadap

sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri

Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kepada Pelanggar, paling

lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.

Pembinaan sumber daya manusia bagi anggota yang bermasalah erat kaitannya

dengan pembentukan perilaku anggota agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

kepolisian. Pembinaan dilakukan untuk mengantisipasi kejadian sama terulang

lagi. Pembinaan jiwa/mental harus lebih diutamakan daripada pembinaan fisik

atau pembinaan pada aspek-aspek lain, karena dari mental yang baik inilah akan

lahir perbuatan-perbuatan yang baik yang pada gilirannya akan menghasilkan

kebaikan bagi setiap anggota Polri. Pembinaan anggota bermasalah yang

dilakukan oleh Biro SDM Polda Lampung terdiri dari pembinaan psikologi dan

pembinaan rohani dan mental.

Pembinaan psikologi berkaitan dengan mental/jiwa merupakan tumpuan perhatian

pertama dalam menggali sejauh mana tingkat kesadaran dan moralitas anggota

Polri dalam menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh masyarakat melalui
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Undang-undang. Pembinaan psikologi adalah usaha untuk memperbaiki dan

memperbaharui suatu tindakan atau tingkah laku anggota melalui bimbingan

konseling.

Selanjutnya pembinaan rohani dan mental anggota Polri merupakan pembinaan

yang dilakukan dalam rangka membentuk dan memelihara serta meningkatkan

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-

masing untuk mempertinggi moral/budi pekerti sehingga mampu menegakkan

harkat dan martabat manusia. Pembinaan rohani dan mental ini bertujuan untuk

menciptakan manusia yang berakhlak mulia. Pembinaan yang dilakukan banyak

pada kegiatan religius seperti ceramah/tauziah dan wisata hati.

Kegiatan pembinaan anggota bermasalah dilaksanakan dalam upaya pembersihan

dan menindak lanjuti Progam Prioritas Kapolri untuk mewujudkan anggota Polri

yang memiliki integeritas. Usai pembinaan, polisi akan dikembalikan ke unit

masing-masing. Namun, dalam pelaksanaannya pembinaan SDM Polri selalu

menuai ketidakpuasan dari berbagai kalangan dikarenakan masih banyaknya

kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan sering

diberitakannya di berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang

dilakukan oleh anggota Polri. Selain itu berdasarkan data pelanggaran Kode Etik

Profesi Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri di Polda Lampung, jumlah

pelanggaran pada tahun 2016 bertambah jika dibandingkan dengan jumlah

pelanggaran pada tahun 2015.

Dalam penelitian ini peneliti ingin mengevaluasi pembinaan anggota Polri yang

bermasalah di Polda Lampung untuk menuju polisi yang profesional, modern,
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bermoral dan patuh hukum sebagai perwujudan polisi sipil dalam masyarakat

yang demokratis dapat terwujud.

B.  Perumusan Masalah

Dengan melihat permasalahan pada uraian di atas, maka rumusan masalah yang

akan diteliti pada penelitian ini adalah :

Bagaimanakah evaluasi pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda

Lampung?

C.  Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi pembinaan anggota Polri yang

bermasalah di Polda Lampung.

D.  Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan

keilmuan administrasi negara terutama tentang kajian dalam bidang

evaluasi kebijakan.
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2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi institusi

kepolisian mengenai pelaksanaan pembinaan anggota yang bermasalah di

Polda Lampung.



II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga

yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang

diinginkan masyarakat (Abidin, 2012 : 19). Menurut Eyestone dalam Winarno

(2012 : 20) definisi kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintah

dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2012 :

20), definisi dari kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai

maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi

suatu masalah atau suatu persoalan. Selain itu Harold Laswell dan Abraham

Kaplan dalam Nugroho (2011:93), mendefinisikannya sebagai suatu program

yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktik-

praktik tertentu (a projected of goals, values, and practices). Sedangkan menurut

Carl I. Friedrick dalam Nugroho (2011:93), mendefinisikannya sebagai

serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah

dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada.

Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
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Selain itu menurut pandangan lain Thomas R. Dye dalam Nugroho (2011 :94),

mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang dikerjakan oleh pemerintah,

mengapa mereka melakukan, dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama

tampil berbeda. Sedangkan menurut David Easton dalam Nugroho (2011:93),

mendefinisikannya sebagai akibat aktivitas pemerintah (the impact of government

activity).

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka

peneliti dapat menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan

yang dilakukan oleh seseorang atau lebih yang dibuat oleh pemerintah atau

lembaga yang berwenang untuk mencapai suatu tujuan tertentu dan dapat

memecahkan suatu masalah.

2. Tahap-Tahap Kebijakan

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena

melibatkan banyak proses yang rumit. Oleh, karena itu, beberapa ahli politik yang

menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses

penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tahap-tahap kebijakan

publik menurut Dunn dalam winarno (2012:35) adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini masalah dipilih dan diangkat kemudian ditempatkan pada

agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih

dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya

beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa
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masalah masuk ke agenda kebijakan para rumus kebijakan. Pada tahap ini

suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah

yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah

karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh

para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diidentifikasi untuk kemudian

dicari pemecahan masalah terbaiknya. Pemecahan masalah tersebut

berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama

halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda

kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif

bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk

memecahkan masalah.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para

perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan

tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsesnsus

antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika

program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan

program kebijakan yang diambil sebagai alternatif pemecahan masalah
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harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan

administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan

yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang

memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa

implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi,

untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu

memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk

meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah

yang dihadapi masyarkat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran

atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan

publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Penjelasan tentang tahap-tahap kebijakan publik di atas sebagai penjelasan bahwa

tahap-tahap kebijakan tersebut merupakan suatu hal yang saling

berkesinambungan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Tahapan pertama

adalah tahap penyusunan agenda disinilah masalah diidentifikasi dan dipilih

apakah masalah tersebut layak untuk dibahas dalam tahapan formulasi kebijakan,

setelah selesai pada tahap formulasi kebijakan pada tahap adopsi kebijakan akan

dipilih alternatif terbaik yang akan dijadikan solusi. Setelah alternatif kebijakan

yang terbaik terpilih selanjutnya kebijakan disahkan dan kemudian
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diimplementasikan beberapa lama selanjutnya kebijakan tersebut dievaluasi

apakah sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan pembuatan kebijakan atau

belum.

Pada penelitian ini, peneliti lebih memfokuskan pada proses evaluasi kebijakan.

Evaluasi kebijakan dipilih untuk mengukur tingkat keberhasilan evaluasi

pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan

Anderson dalam Winarno (2012:229) mengemukakan evaluasi kebijakan dapat

dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut etimasi atau penilaian kebijakan

yang mencakup substansi, implementasi dan dampak merupakan langkah terakhir

dalam suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan dipandang sebagai suatu kegiatan yang

fungsional. Evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah-masalah

kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah

kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan. Selanjutnya Dunn

(1994) dalam Tangkilisan (2003:28) mengemukakan bahwa dalam pengertian

umum evaluasi berkaitan dengan pengukuran terhadap hasil-hasil (outcomes) dari

tindakan kebijakan. Sedangkan dalam pengertian yang lebih khusus evaluasi

berkaitan erat dengan “the value of world of policy outcomes”.

Menurut Winarno (2012:23) evaluasi kebijakan dipandang sebagai usaha untuk

menentukan dampak atau konsekuensi sebenarnya dari kebijakan pada kondisi
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kehidupan nyata. Sedangkan, Nugroho (2008:471) menyatakan bahwa evaluasi

kebijakan biasanya ditunjukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan

publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya, sejauh mana tujuan

dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan

kenyataan. Tujuan utama evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan,

melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan

harapan suatu kebijakan publik. Tugas selanjutnya adalah bagaimana mengurangi

atau menutup kesenjangan tersebut. Menurut Nugroho (2008:472) evaluasi

kebijakan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

a.  Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan kinerja

kebijakan.

b. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana

kebijakan dan target kebijakan.

c.   Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi.

d.   Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan dan kebencian.

e.    Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan dan kinerja kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti menyimpulkan bahwa evaluasi kebijakan

merupakan salah satu tahap penting dalam proses kebijakan. Evaluasi kebijakan

pada dasarnya adalah kegiatan pemeriksaan dari pelaksanaan kinerja atau

pelaksanaan suatu program kebijakan yang dapat digunakan untuk mengukur

sejauh mana pencapaian tujuan dari program tersebut dan bagaimana dampaknya

terhadap sasaran program kebijakan.
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2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan

James Anderson dalam Winarno (2012 : 229) membagi evaluasi kebijakan dalam

tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada

pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan

dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai

kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau

program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu

mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif

program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi

masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut

tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah

tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin

melihat sejauh mana pelaksanaan evaluasi pembinaan anggota Polri yang

bermasalah di Polda Lampung dengan mencari tahu apakah kebijakan yang

dijalankan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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3. Dimensi Evaluasi Kebijakan

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus

diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2012: 171-174)

setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam meperhitungkan dampak

dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada

orang-orang yang terlibat.

b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaan-keadaan atau

kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan.

c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaan-keadaan sekarang

dan yang akan datang.

d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang

dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik.

e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa

kelompok lain.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu

sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak

kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang

kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen

(cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen

tersebut.
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b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan

masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada

substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah

bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada.

Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.

c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi

kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakan

diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang

dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam (2008:187),

berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat

kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas

penyelesaian masalah, maka hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan dan

sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini

dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan

baik. Salah satu fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang

valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Dampak kebijakan dalam hal ini

melingkupi komponen sebagai berikut:

a. Kesesuaian antara kebijakan dengan kebutuhan masyatrakat, untuk mengukur

seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui

tindakan kebijakan/program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan

seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
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b. Pelaksanaan kebijakan, yaitu untuk mengetahui apakah tindakan yang ditempuh

oleh implementing agencies sudah benar-benar efektif, responsive, akuntabel, dan

adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan juga harus memperhatikan persoalan-

persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan

oleh para evaluator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam

kebijakan publik terlaksana, tetepai ketika itu diimplementasikan banyak

melanggar hak asasi warga. Selain itu untuk mengetahu bagaimana dampak

kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini, evaluator kebijakan harus dapat

memberdayakan output dan outcome yang dihasilkan dalam suatu implementasi

kebijakan.

4. Fungsi-Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Samudra dan kawan-kawan dalam Nugroho (2008:186-187), evaluasi

kebijakan publik memiliki empat fungsi, yaitu:

a. Eksplanasi. Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan

dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi

realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi

masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan

program.

b. Kepatuhan. Melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan

oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainya sesuai dengan standar dan

prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan.
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c. Audit. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke

tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau

penyimpangan.

d. Akunting. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari

kebijakan tersebut.

Rossi dan Freeman (dalam William Dunn, 2008: 36): Mendefinisikan penilaian

atas dampak adalah untuk memperkirakan apakah intervensi menghasilkan efek

yang diharapkan atau tidak. Perkiraan seperti ini tidak menghasilkan jawaban

yang pasti tapi hanya beberapa jawaban yang mungkin masuk akal. Berdasarkan

beberapa pengertian di atas maka dapat dinyatakan bahwa evaluasi sistematis

kebijakan adalah aktivitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah

kebijakan yang dijalankan mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan

sebelumnya, berapa biaya yang di keluarkan serta keuntungan apa yang didapat,

siapa yang menerima keuntungan dari program kebijakan yang telah dijalankan

oleh organisasi.

5. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Kriteria untuk menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan sangat terkait

dengan kriteria rekomendasi kebijakan. Yang membedakan kriteria tersebut bagi

keduanya adalah orientasi waktunya, pada kegiatan rekomendasi kebijakan,

kriteria tersebut ditetapkan secara prospektif, sedangkan pada kegiatan evaluasi

bersifat retroaktif. Kriteria evaluasi kebijakan menurut Suharno (2013:223)

dengan demikian terdiri dari 6 aspek yaitu : Mengenai kinerja kebijakan dalam
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menghasilkan informasi terdapat kriteria evaluasi dampak kebijakan publik yaitu

sebagai berikut:

a. Efektivitas

Pada kegiatan evaluasi penekanan kriteria ini terletak pada pencapaian hasil. Apakah

hasil yang diinginkan dari adanya suatu kebijakan sudah tercapai. Menurut Dunn

(2008:433) efektivitas berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit

produk atau layanan atau nilai moneternya.

b. Efisiensi

fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa banyak

sumber daya yang dikeluarkan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan. Menurut

Dunn (2008:434) efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi,

adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya

diukur dari ongkos moneter. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi

dengan biaya terkecil dinamakan efisiensi.

c. Kecukupan

kriteria ini lebih mempersoalkan pada hasil kebijakan dalam mengatasi masalah

kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah

kebijakan.

d. Perataan

kriteria ini menganalisis apakah biya dan manfaat telah didistribusikan secara

merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan

penerima manfaat. Menurut Dunn (2008:434) kebijakan yang banyak

direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan adalah mengenai pendapatan,
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kesempatan pendidikan atau pelayanan. Suatu program tertentu mungkin tidak

dapat dikatakan efektif, efisien dan mencukupi namun mungkin ditolak karena

menghasilkan distribusi yang tidak merata. Hal ini dapat terjadi dalam beberapa

kondisi. Mereka yang membutuhkan tidak menerima pelayanan sesuai dengan

yang diharapkan.

e. Responsivitas

Kriteria ini lebih menekankan aspek kepuasan masyarakat khususnya kelompok

sasaran, atas hasil kebijakan. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah

memuaskan kebutuhan dan pilihan mereka atau tidak. Menurut Dunn (2008:437)

kriteria responsivitas adalah penting karena analis yang dapat memuaskan semua

kriteria lainnya yakni efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masih gagal jika

belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan

dari adanya suatu kebijakan.

f. Ketepatan

Kriteria ketepatan menganalisis tentang manfaat dari suatu kebijakan , yakni

apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya

kelompok sasaran.
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C.      Tinjauan Tentang Manajemen Sumber Daya Manusia

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai beberapa pengertian, Hasibuan

(2008:10) mengatakan bahwa: manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan

seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.

Menurut Mangkunegara (2005:2) manajemen sumber daya manusia merupakan

suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pelaksanaan, dan

pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa,

pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahaan tenaga kerja dalam rangka

mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber

daya manusia adalah suatu usaha untuk mengatur fungsi dan peran tenaga kerja

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

2. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2008:21-23) fungsi manajemen sumber daya manusia

meliputi perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pengendalian, pengadaan,

pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan

pemberhentian.
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1. Perencanaan

Perencanaan (human resources planning) adalah merencanakan tenaga kerja

secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam

membantu mewujudkan tujuan. Perencanaan dilakukan dengan menetapkan

program kepegawaian. Program kepegawaian meliputi pengorganisasian,

penghargaan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi,

pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian karyawan.

Program kepegawaian yang baik akan membantu tercapainya tujuan perusahaan,

karyawan, dan masyarakat.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan

menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan

koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart). Organisasi hanya

merupakan alat untuk mencapai tujuan. Dengan organisasi yang baik akan

membantu terwujudnya tujuan secara efektif.

3. Pemeliharaan

Pemeliharaan (maintenance) adalah kegiatan untuk memelihara atau

meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap

mau bekerja sama sampai pensiun. Pemeliharaan yang baik dilakukan dengan

program kesejahteraan yang berdasarkan kebutuhan sebagaian besar karyawan

serta berpedoman kepada internal dan eksternal konsistensi.
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4. Pengendalian

Pengendalian (controlling) adalah kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar

mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

Apabila terdapat penyimpangan atau kesalahan diadakan tindakan perbaikan dan

penyempurnaan rencana pengendalian karyawan meliputi kehadiran, kedisplinan,

perilaku, kerjasama, pelaksanaan pekerjaan, dan menjaga situasi lingkungan

pekerjaan.

5. Pengadaan

Pengadaan (procurement) adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi,

dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan

perusahaan. Pengadaan yang baik akan membantu terwujudnya kemampuan.

6. Pengembangan

Pengembangan (development) adalah proses peningkatan keterampilan teknis,

teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan pelatihan yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan

pekerjaan masa kini maupun masa depan.

7. Kompensasi

Kompensasi (compensation) adalah pemberian balasa jasa langsung (direct) dan

tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa

yang diberikan kepada perusahaan. Prinsip kompensasi adalah adil dan layak.

Adil diartikan sesuai dengan prestasi kerjanya, layak diartikan dapat memenuhi
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kebutuhan primernya serta berpedoman pada batas upah minimum pemerintah

dan berdasarkan internal dan eksternal.

8. Pengintegrasian

Pengintegrasian (integration) adalah kegiatan untuk mempersatukan kepentingan

perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan

saling menguntungkan. Perusahaan memperoleh laba, karyawan dapat memenuhi

kebutuhan dari hasil kerjanya. Pengintegrasian merupakan hal yang penting dan

sulit dalam MSDM, karena mempersatukan dua kepentingan yang bertolak

belakang.

9. Pengarahan

Pengarahan (directing) adalah kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau

bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan

perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Pengarahan dilakukan pimpinan dengan

menugaskan bawahan agar mengerjakan semua tugasnya dengan baik.

10. Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya

tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksiamal.

Kedisiplinan adalah keinginan dan kesadaran untuk mentaati peraturanperaturan

perusahaan dan norma-norma sosial.
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11. Pemberhentian

Pemberhentian (separation) adalah putusnya hubungan kerja seseorang dari suatu

perusahaan. Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan

perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

D.      Tinjauan Tentang Pembinaan

1.     Pengertian Pembinaan

Dalam suatu organisasi atau perusahaan peranan pengelolaan sumber daya

manusia sangatlah penting. Hal ini dapat kita mengerti karena tanpa sumber daya

manusia, suatu organisasi tidak mungkin berjalan. Dengan semakin

berkembangnya suatu organisasi maka makin sulit pula perencanaan dan

pengendalian pegawainya. Oleh karena itu, maka sangatlah dibutuhkan

manajemen personalia yang mengatur dan mengatasi masalah-masalah yang

berhubungan dengan kepegawaian, baik dalam hal administrasi, pembagian tugas

maupun pada kegiatan personalia lainnya.

Manajemen Personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan

pengawasan dari pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,

pengintegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk membantu

mencapai tujuan perusahaan, individu dan masyarakat (Heidjrachman dan Suad

Husnan, 2002: 5). Sedangkan di dalam dunia pendidikan, manajemen personalia

dikenal dengan administrasi personel sekolah. Hartati Sukirman dkk (2009: 20)

mendefinisikan secara operasional, administrasi personel sekolah adalah segenap

proses penataan yang bersangkut paut dengan masalah memperoleh dan
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menggunakan tenaga kerja untuk dan di sekolah secara efisien, demi tercapainya

tujuan sekolah yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuan administrasi personel

adalah agar pada personel (pegawai) yang ada berdaya guna dan berhasil guna,

dan tepat guna serta mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.

Menurut Hartati Sukirman dkk (2009: 21) ruang lingkup administrasi personel

pendidikan khususnya sekolah, yaitu segenap proses penataan pegawai meliputi

semua proses atau cara memperoleh pegawai, penempatan dan penugasan,

pemeliharaannya, pembinaannya, evaluasi, serta pemutusan hubungan kerja.

Berbicara tentang hubungan manajemen personalia dengan kinerja, untuk

mencapai kinerja yang maksimal, pembinaan merupakan hal yang sangat penting

dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dalam Kamus Besar

Bahasa Indonesia pembinaan berasal dari kata “bina yang berarti pelihara”.

Pembinaan berarti membina, memperbaharui, atau proses, perbuatan, cara

membina, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan

berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Secara umum pembinaan diartikan sebagai usaha untuk memberikan pengarahan

dan bimbingan guna mencapai suatu tujuan tertentu. Pembinaan merupakan hal

yang umum yang digunakan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, kecakapan

di bidang pendidikan, ekonomi, social, kemasyarakatan, dan lainnya. Pembinaan

menekankan pada pendekatan praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan

kecakapan. Berkenaan dengan hal tersebut menurut Domi C. Matutina dkk.(1993:

97) menyebutkan bahwa pembinaan pegawai pada prinsipnya merupakan suatu

usaha untuk mengembangkan, meningkatkan dan mengarahkan pegawai agar
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didalam bekerja timbul kegairahan kerja dan mempunyai rasa tanggung jawab

yang besar. Sedangkan menurut Sudjana (2004: 209) definisi pembinaan itu

sendiri adalah upaya memelihara atau, membawa, sesuatu keadaan yang

seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya terlaksana.

Secara lebih luas, pembinaan juga diartikan sebagai rangkaian upaya

pengendalian secara professional terhadap semua unsur organisasi agar unsur-

unsur tersebut berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai

tujuan dapat dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna. Dengan

perkataan lain, pembinaan mempunyai arah untuk mendayagunakan semua

sumber (sumber daya manusia dan sumber daya non manusia) sesuai dengan

rencana dalam rangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Hartati Sukirman dkk (2009: 23) mendefinisikan pengertian pembinaan atau

pengembangan pegawai adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk memajukan

dan meningkatkan mutu serta efisiensi kerja seluruh tenaga personalia yang

berada di lingkungan sekolah baik tenaga edukatif maupun administratif. Dari

berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan usaha-

usaha yang dilakukan untuk meningkatkan dan mengembangkan semua sumber

daya dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang

lebih baik.

Sedangkan komponen-komponen pembinaan yang dijelaskan oleh Mangkunegara

(2005:76) terdiri dari :

1. Tujuan dan sasaran pembinaan dan pengembangan harus jelas dan dapat di

ukur.
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2. Para pembina yang profesional.

3. Materi pembinaan dan pengembangan harus disesuaikan dengan tujuan yang

hendak dicapai.

4. Peserta pembinaan dan pengembangan harus memenuhi persyaratan yang

ditentukan.

Dalam pengembangan program pembinaan, agar pembinaan dapat bermanfaat dan

mendatangkan keuntungan diperlukan tahapan atau langkah-langkah yang

sistematik. Secara umum ada tiga tahap pada pembinaan yaitu tahap perencanaan

pembinaan, tahap pelaksanaan pembinaan dan tahap evaluasi pembinaan.

2. Ruang Lingkup Pembinaan

Menurut Sudjana (2004: 210) menjelaskan ruang lingkup pembinaan yaitu,

pembinaan meliputi dua sub-fungsi yaitu pengawasan (controlling) dan supervisi

(supervising). Secara umum, persamaan antara pengawasan dan supervisi ialah

bahwa keduanya merupakan bagian dari kegiatan pembinaan sebagai fungsi

manajemen. Inspeksi merupakan jabatan dalam suatu instansi pendidikan, seperti

pengawas yang mempunyai tugas untuk memeriksa pelaksanaan segala instruksi

dan peraturan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilaksanakan berdasarkan

prinsip otokrasi. Sedangkan yang disebut supervisi adalah fungsi untuk membina

situasi penyelenggaraan kegiatan melalui upaya pelayanan, bantuan, dan

bimbingan ke arah perbaikan situasi secara menyeluruh. Pelayanan, bantuan, dan

bimbingan juga diberikan pada saat dilakukan program orientasi. Program

orientasi yang juga disebut “induksi” yakni memperkenalkan para karyawan baru
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dengan peranan atau kedudukan mereka, dengan organisasi dan dengan para

karyawan lain.

Sejalan dengan prinsip-prinsip manajemen, Domi C. Matutina dkk. (1993: 60)

menyebutkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seorang pimpinan yang

kaitannya dengan kelancaran pelaksanaan tugas, yaitu membina hubungannya

dengan para pegawainya melalui pendekatan dengan menumbuhkan motivasi diri

yang timbul dan melekat dari diri pegawai itu sendiri, mengadakan kompetisi

yang sehat untuk meningkatkan produktifitas kerja, menimbulkan konflik yang

sifatnya positif dengan maksud dapat mengubah tingkah laku pegawai, membagi

tanggung jawab sesuai dengan kemampuan pegawai untuk membuat suatu

keputusan yang ada hubungannya dengan tugas-tugasnya dan juga untuk dapat

mencapai sasaran organisasi dan perorangan dengan setiap pegawai berkontribusi

atas dasar hasrat dan kemampuannya.

Dengan mengadakan pendekatan secara terpadu kepada pegawai (bawahan)

seorang pimpinan akan lebih mudah melakukan koordinasi dan menggerakkan

aktivitas, serta menumbuhkan kerjasama yang baik di antara para pegawainya,

maka dengan sendirinya pegawai tersebut akan menerimanya melalui penerapan

kerjasama dan loyalitas. Realisasi kerjasama bawahan terhadap pimpinan dapat

berupa pemberian dukungan, menghormati, menghargai dan menaruh

kepercayaan kepada pimpinan serta mengusahakan iklim persaudaraan,

kesetiakawanan dan melaksanakan kebijaksanaan pimpinannya dengan baik.

Loyalitas (kesetiaan) yang dituntut atau yang diberikan seseorang terhadap

seseorang adalah sah dan hendaknya tulus, karena suatu tingkat kepatuhan atau

kesetiaan tertentu dibutuhkan untuk menjalankan program organisasi.
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Tuntutan kesetiaan oleh atasan atau pimpinan terhadap bawahan hendaknya

bersifat menggerakkan, mengarahkan, dan membina pegawai berdasarkan hakikat

dan harkat pegawai sebagai manusia seutuhnya dan bertolak ukur

perikemanusiaan yang adil dan beradab. Disamping itu pegawai (bawahan) dan

pimpinan perlu mempererat hubungan kerjasama agar terjalin kesetiaan yang baik

dan keharmonisan hubungan. Dengan demikian akan menumbuhkan semangat

dan kegairahan kerja yang seoptimal mungkin. Dengan meningkatkannya

semangat dan gairah kerja, maka tugas-tugas akan lebih dapat diselesaikan, dan

hambatan-hambatan akan dapat diperkecil.

3. Pendekatan Pembinaan

Fungsi pembinaan yang telah dijabarkan diatas akan dapat dilakukan dengan

berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut dijelaskan oleh Sudjana (2004: 229)

antara lain:

1) Pendekatan langsung

Pendekatan langsung terjadi apabila pihak pembina melakukan pembinaan

melalui tatap muka dengan pihak yang dibina atau pelaksana program.

Pendekatan langsung dapat dilakukan melalui diskusi, rapat-rapat, tanya jawab,

kunjungan lapangan, kunjungan rumah, dan lain sebagainya. Pendekatan langsung

sering digunakan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi/lembaga

yang relatif kecil atau sederhana, dan dalam wilayah kegiatannya yang masih

terbatas.
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Pendekatan langsung bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan

program dengan rencana yang telah ditetapkan, untuk mengidentifikasi

penyimpangan, masalah, atau hambatan yang mungkin terjadi serta untuk

menemukan alternatif upaya guna memperbaiki kegiatan, memecahkan masalah,

atau mengatasi hambatan.Cara-cara pembinaan langsung antara lain:

a) Pembinaan individual, yaitu pembinaan yang dilakukan terhadap seseorang

pelaksana kegiatan. Teknik-teknik yang dapat digunakan antara lain adalah dialog,

diskusi, bimbingan individual, dan peragaan.

b) Pembinaan kelompok, yaitu pembinaan yang dilakukan secara kelompok.

Teknik-teknik yang dapat digunakan dalam pembinaan kelompok antara lain

diskusi, rapat kerja, penataran, lokakarya, demonstrasi, pameran, dan karyawisata.

2) Pendekatan tidak langsung

Pendekatan tidak langsung terjadi apabila pihak yang melakukan upaya

pembinaan kepada pihak yang dibina melalui media massa elektronik seperti

radio, kaset dan atau internet. Pendekatan tidak langsung dilakukan apabila

kegiatan pembinaan dilaksanakan dalam organisasi yang besar, wilayah

kegiatannya luas, dan tugas-tugas pimpinan lebih banyak. Mekanisme pembinaan

ini sering didasarkan atas laporan dari instansi atau pelaksana lebih rendah yang

disampaikan kepada instansi atau pimpinan di tingkat lebih tinggi secara hierarkis.

Pembinaan tidak langsung dapat dilakukan melalui komunikasi tertulis seperti

surat-menyurat dan pengiriman petunjuk tertulis, dan dapat pula melalui

komunikasi lisan yang disampaikan lewat struktur organisasi yang ada.
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3) Pendekatan gabungan

Pendekatan gabungan memadukan pendekatan langsung dan pendekatan tidak

langsung. Pendekatan gabungan ini dapat mengetahui kenyataan yang benar-benar

terjadi saat kegiatan itu berlangsung dan dapat menggunakan laporan sebagai

dasar informasi pembanding terhadap kenyataan kegiatan yang sedang dilakukan

seperti tentang kesesuaian dan penyimpangan kegiatan dari rencana, serta

permasalahan yang dihadapi. Manfaat pendekatan gabungan adalah bahwa

pimpinan dapat memperoleh gambaran objektif yang dapat digunakan untuk

mengembangkan atau memperbaiki penampilan pelaksana dan jalannya kegiatan

untuk masa yang akan datang.

4. Prosedur Pembinaan

Dalam melakukan pembinaan agar berjalan sesuai dengan tujuan, Sudjana (2004:

236) menjelaskan prosedur pembinaan yang efektif dapat digambarkan melalui

lima langkah pokok yang berurutan. Kelima langkah itu adalah sebagai berikut:

1) Mengumpulkan Informasi

Informasi yang dihimpun berdasarkan kenyataan atau peristiwa yang benar-benar

terjadi dalam kegiatan, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.Pengumpulan

informasi yang dianggap efektif adalah yang dilakukan secara berkala dan

berkelanjutan dengan menggunakan pemantauan (monitoring) dan penelaahan

laporan kegiatan.
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2) Mengidentifikasi Masalah

Masalah yang diangkat berasal dari informasi tahap pertama dan akan muncul jika

terjadi ketidak sesuaian dengan atau penyimpangan dari kegiatan yang telah

direncanakan. Ketidaksesuaian atau penyimpangan menyebabkan adanya jarak

antara kegiatan yang seharusnya terlaksana dengan kegiatan yang benar-benar

terjadi.

3) Menganalisis Masalah

Kegiatan analisis adalah untuk mengetahui jenis-jenis masalah dan faktor-faktor

penyebab timbulnya masalah tersebut. Faktor-faktor itu antara lain pelaksana

kegiatan, sasaran kegiatan, fasilitas, biaya, proses, waktu, kondisi lingkungan, dan

lain sebagainya.

4) Mencari dan Menetapkan Alternatif Pemecahan Masalah

Kegiatan pertama yaitu mengidentifikasi alternatif upaya yang dapat

dipertimbangkan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya menetapkan prioritas

upaya pemecahan masalah yang dipilih dari alternatif yang tersedia.Pemilihan

alternatif upaya dan penetapan prioritasnya dapat dilakukan oleh pihak Pembina,

pihak yang dibina, atau kedua belah pihak secara partisipatif.

5) Melaksanakan Upaya Pemecahan Masalah

Pelaksanaan upaya ini dapat dilakukan Pembina baik secara langsung maupun

secara tidak langsung. Langkah-langkah pokok pembinaan dapat dikembangkan
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sesuai dengan kondisi lingkungan dan kemampuan pihak Pembina.Fungsi

pembinaan erat kaitannya dengan kegiatan pemantauan atau monitoring.

5. Macam-Macam Pembinaan

Dengan pembinaan yang baik akan memotivasi pegawai untuk bekerja lebih giat

atau semangat serta penuh rasa tanggung jawab. Beberapa diantara pembinaan

tersebut menurut Domi C. Matutina dkk. (1993: 98) antara lain pembinaan karir,

pembinaan disiplin, pembinaan pendidikan dan pelatihan.

1) Pembinaan Karir

Dalam rangka upaya meningkatkan mutu, keterampilan kerja, memupuk

kegairahan kerja atau semangat kerja pegawai, maka pembinaan pegawai harus

dilaksanakan atas dasar perpaduan sistem karir dan sistem prestasi kerja.Sistem

karir adalah suatu sistem manajemen personalia, dimana untuk pengangkatan

pertama didasarkan atas kecakapan dan keterampilan yang bersangkutan, bidang

pengembangan lebih lanjut masa kerja (lama bekerja), kesetiaan (loyalitas),

ketaatan, tanggung jawab, interest (minat) terhadap tugas yang dibebankan dan

syarat-syarat lainnya.

Sistem prestasi kerja adalah suatu manajemen personalia, dimana untuk

menduduki suatu jabatan didasarkan atas kemampuan dan prestasi nyata yang

dicapai oleh pegawai yang bersangkutan.Agar prestasi ini dapat mendorong

pegawai untuk mempertinggi kecakapan dan memperbesar prestasi kerjanya maka

salah satu faktor yang dominan adalah pemberian penghargaan yang layak. Yang

menjadi pokok persoalan, bagaimana cara mencatat dan mengukur data-data yang
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dapat menentukan prestasi atau konduite para pegawai dalam rangka pemberian

penghargaan. Penilaian harus berdasarkan atas penelitian yang cermat, obyektif,

dan adil.

Sistem pembinaan karir pegawai harus disusun sedemikian rupa, sehingga

menjamin terciptanya kondisi objektif yang dapat mendorong peningkatan

prestasi pegawai.Hal tersebut dapat dimungkinkan apabila penempatan pegawai

negeri sipil didasarkan atas tingkat keserasian antara persyaratan jabatan dengan

kinerja pegawai yang bersangkutan.Sistem pembinan karir pegawai pada

hakekatnya adalah suatu upaya sistematik, terencana yang mencakup struktur dan

proses yang menghasilkan keselarasan kompetensi pegawai dengan kebutuhan

organisasi.

2) Pembinaan disiplin

Bila dilihat dari makna kata disiplin terkandung beberapa pengertian:

a) Latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu

mentaati tata tertib.

b) Ketaatan pada aturan tata tertib.

Dengan pengertian tersebut terdapat batasan-batasan mengenai pengertian disiplin

secara lengkap, suatu sikap mental yang mantap yang mengandung kerelaan

kewajiban atau kekerasan untuk mematuhi atau mentaati segala peraturan

perundang-undangan, norma-norma yang berlaku dan telah disepakati bersama.

Dari rumusan ini terdapat beberapa poin yang mendapat perhatian yaitu : adanya

kerelaan namun harus dilaksanakan (keharusan), adanya larangan, sanksi bagi

yang melanggar.
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Pada dasarnya seorang pegawai termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan

penuh tanggung jawab dan disiplin dikarenakan ada motif yang mempengaruhi.

Motif yang berasal dari dalam diri seseorang, Hal ini disebabkan oleh

pengetahuan, pengertian dan perasaan, dan keinginan untuk melaksanakan

disiplin. Motif yang timbul dari luar diri seseorang yaitu larangan, perintah,

kewajiban, sanksi bagi yang melanggar, ancaman, pengawasan, ganjaran, pujian

dan lain sebagainya.

Disiplin adalah merupakan bentuk pelatihan yang menegakkan peraturan-

peraturan instansi atau perusahaan. Dalam perusahaan ada beberapa hal yang

dilakukan untuk menegakkan disiplin pegawai yaitu:

a) Konseling: Konseling dapat menjadi hal penting dalam pendisiplinan pegawai

karena memberikan kesempatan kepada pimpinan untuk mengidentifikasi

gangguan prilaku kerja pegawainya serta mendiskusikan solusinya. Tujuan tahap

ini adalah untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap kebijakan dan

peraturan.

b) Dokumentasi tertulis, jika perilaku karyawan tidak juga terkoreksi, maka

pertemuan kedua dilakukan antara supervisor dengan si karyawan. Jika tahap

pertama dilakukan hanya secara lisan, maka tahap ini didokumentasikan dalam

formulir tertulis. Sebagai bagian dari tahap ini, si karyawan dan supervisor

menyusun solusi tertulis untuk mencegah munculnya persoalan yang lebih jauh.

c) Peringatan terakhir. Ketika pegawai tidak juga mengikuti solusi tertulis yang

dilakukan, maka hal yang kemudian dilakukan adalah membuat pertemuan
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terakhir. Dalam hal ini diberikan kesempatan satu hari untuk pegawai mengoreksi

tingkah lakunya dan juga membuat rencana kerja.

d) Pemberhentian. Jika si pegawai gagal mengikuti rencana kerja yang telah

dibuat maka langkah terakhir adalah melakukan pemberhentian.

3) Pembinaan pendidikan dan pelatihan

Untuk lebih meningkatkan rasa pengabdian dan tanggung jawab pegawai

disamping dilakukan pembinaan terhadap pegawai perlu dilaksanakan

pengembangan pegawai. Pengembangan pegawai adalah suatu kegiatan yang

dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan

kecakapan dan perilaku pegawai yang sesuai dengan bidang tugas dan

kedudukannya sebagai pegawai.Salah satu upaya untuk mengembangkan

pengetahuan pegawai adalah pendidikan dan pelatihan.

Pada prinsipnya latihan ini dibagi dalam dua bagian yaitu :preservice training,

yaitu latihan yang diberikan kepada pegawai baru dengan maksud agar terampil

dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya; dan inservice training, bertujuan

untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan dan keterampilan. Disamping

itu bahwa tujuan latihan dimaksudkan antara lain:

a) Meningkatkan moral, dedikasi, pengabdian, mutu keahlian, dan keterampilan.

b) Perbaikan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan mempermudah

penentuan standar pelaksanaan tugas.

c) Untuk menentukan metode-metode perbaikan yang dapat ditempuh dan yang

berorientasi ke masa depan.
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d) Memungkinkan mempertahankan manajer atau pimpinan yang berkaliber tinggi

dalam satuan organisasi.

e) Mengurangi labour turn over atau untuk menstabilisasi pegawai.

f) Menciptakan adanya pola berpikir yang sama.

g) Ajang pembinaan karir pegawai.

E. Kerangka Pikir

Polda Lampung belum mampu melaksanakan manajemen sumber daya manusia

dengan baik, hal ini dikarenakan masih adanya personil polisi yang bermasalah

dikarenakan telah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian. Ketidakdisiplinan dan

ketidakprofesionalan Polri akan sangat berdampak dalam hal penegakkan hukum

atau pengungkapan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Langkah yang dapat

ditempuh untuk menciptakan kepercayaan masyarakat adalah dengan

mewujudkan personil Polri yang bermoral sesuai etika profesinya, dan profesional

dalam pelaksanaan  tugasnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka salah satu

caranya adalah dengan melakukan pembinaan kepada personil Polri yang

bermasalah. Pembinaan sumber daya manusia, erat kaitannya dengan

pembentukan perilaku anggota agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi

kepolisian. Pembinaan mental/jiwa merupakan tumpuan perhatian pertama dalam

menggali sejauh mana tingkat kesadaran dan moralitas anggota Polri dalam

menjalankan wewenang yang diamanatkan oleh masyarakat melalui Undang-

undang. Namun, dalam pelaksanaannya pembinaan SDM Polri selalu menuai
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ketidakpuasan dari berbagai kalangan dikarenakan masih banyaknya kasus-kasus

pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan sering diberitakannya di

berbagai media massa mengenai tindakan indisipliner yang dilakukan oleh

anggota Polri. Selain itu berdasarkan data pelanggaran Kode Etik Profesi

Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri di Polda Lampung, jumlah

pelanggaran pada tahun 2016 bertambah jika dibandingkan dengan jumlah

pelanggaran pada tahun 2015.

Bagan kerangka pikir evaluasi pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung

Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Adanya pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang dilakukan
oleh personel Polda Lampung

Pembinaan Anggota Polri Yang Bermasalah berdasarkan Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode
Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 59 ayat 4 tentang
penetapan administrasi penjatuhan hukuman

Evaluasi kebijakan pembinaan menurut William Dunn yang meliputi
enam aspek antara lain :

1. Efektivitas
2. Efisiensi
3. Kecukupan
4. Pemerataan
5. Responsivitas
6.   Ketepatan

Hasil pembinaan dapat mengubah perilaku anggota menjadi lebih baik.



III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian

kualitatif. Menurut Gulo (2000 : 19) tipe penelitian deskriptif didasarkan pada

pertanyaan dasar yaitu bagaimana. Selanjutnya, pendekatan penelitian kualitatif

menurut Ikbar (2012 : 175) merupakan suatu pendekatan penelitian yang

berlandaskan pada fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam

megembangkan ilmu pengetahuan. Pengertian lain menurut Bogdan dan Taylor

(dalam Moleong, 2009 : 3) tentang metode penelitian kualitatif adalah suatu

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan

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

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian

deskriptif karena teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan agar

peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap

evaluasi pembinaan anggota Polri bermasalah di Polda Lampung.
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B. Fokus Penelitian

Moleong (2009 : 63) mengatakan bahwa fokus penelitian merupakan pedoman

untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Fokus harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan

terlebih dahulu. Tujuan dari fokus penelitian adalah untuk membatasi studi

sehingga tidak melebar dan untuk menyaring informasi yang mengalir masuk

secara efektif. Oleh karena itu, peneliti memberikan pembatasan penelitian

melalui fokus penelitian. Fokus dari penelitian menggunakan kriteria evaluasi

kebijakan menurut William Dunn yang meliputi enam aspek antara lain :

1. Efektivitas

Pada kegiatan evaluasi, penekanan kriteria ini terletak pada pencapaian

hasil. Apakah hasil dari pembinaan anggota Polri yang bermasalah sudah

tercapai.

2. Efisiensi

Fokus dari kriteria ini adalah persoalan sumber daya, yakni seberapa

banyak sumber daya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pembinaan

anggota Polri yang bermasalah.

3. Kecukupan

Kriteria ini lebih mempersoalkan kememadaian hasil pembinaan dalam

mengatasi masalah pelanggaran kode etik, atau seberapa jauh pencapaian

hasil pembinaan dapat memecahkan masalah pelanggaran kode etik.

4. Pemerataan

Kriteria ini menganalisis apakah pembinaan telah didistribusikan secara

merata kepada kelompok sasaran yakni anggota-anggota yang dibina.
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5. Responsivitas

Kriteria ini lebih menekankan aspek kepuasan kelompok sasaran yaitu

anggota-anggota yang dibina, atas hasil pembinaan. Apakah hasil

pembinaan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan mereka atau tidak.

6. Ketepatan

Kriteria ini menganalisis tentang manfaat dari pembinaan, yakni apakah

hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi kelompok sasaran yakni

anggota-anggota yang dibina.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah Lampung.  Peneliti memilih

tempat penelitian ini karena Kepolisian Daerah Lampung adalah pusat kepolisian

di provinsi Lampung.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan,

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian

ini sumber data utama tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau perekaman

audio atau record voice, dan pengambilan foto. Sedangkan, jenis data yang

digunakan yaitu data primer dan data sekunder.
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1. Data Primer

Data Primer adalah kata-kata dan tindakan informan serta peristiwa-peristiwa

tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil

pengumpulan peneliti sendiri selama berada di lokasi penelitian. Data-data

primer ini merupakan inti analisis utama yang digunakan dalam kegiatan

analisis data. Data primer ini contohnya hasil wawancara yang diperoleh

peneliti selama proses pengumpulan data terhadap evaluasi pembinaan

anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data tertulis yang digunakan sebagai informasi

pendukung dalam analisis data primer. Data ini pada umumnya berupa data-

data tertulis seperti laporan kegiatan dan surat-surat keputusan yang terkait

dengan pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung.

E. Informan Penelitian

Menurut Moleong (2009 : 132) informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk

memberi informasi tentang suatu situasi dan kondisi latar penelitian. Seorang

informan adalah sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam sebuah

penelitian.

Informan yang akan peneliti wawancarai adalah pihak-pihak yang terlibat dalam

evaluasi pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung. Hal



47

tersebut sesuai dengan tujuan peneliti yaitu ingin mendapatkan data-data

penelitian. Adapun informan yang menjadi sumber penelitian ini adalah :

Tabel 3.1 Daftar Nama Informan
No. Nama Jabatan Tanggal wawancara

1. AKBP Rahman Napitupulu, S.H. Kabagwatpers Ro SDM
Polda Lampung ( Pembina)

13 Juni 2017

2. Kompol Fauzimah, S.H., M.H. Kasubagrohjas Polda
Lampung (Pembina)

20 Juli 2017

3. Bripka Rio Adi Surya, S.H. M.H. Banum Subbag Sahlur
Bagwatpers Ro SDM

24 Juli 2017

4. Bejo S.Psi Banum psikologi Polda
Lampung

24 Juli 2017

5. Bripka AP Anggota yang dibina karena
penyidikan tidak tuntas

9 Agustus 2017

6. Bripda H Anggota yang dibina karena
tidak masuk dinas

10 Agustus 2017

7. Briptu F Anggota yang dibina karena
tidak masuk dinas

9 Agustus 2017

Sumber : Data diolah Peneliti tahun 2017

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian, pengumpulan data sangat penting karena menjadi

dasar dalam penguasaan masalah atau materi penelitian dan ketepatan fokus

sesuai dengan masalah yang diteliti. Selain itu, data-data yang dikumpulkan juga

berguna untuk mendukung analisis penelitian sehingga mendapatkan kemantapan

dalam kesimpulan akhir. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah (Gulo, 2000 : 119-123) :
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1. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan

responden. Komunikasi berjalan dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan

tatap muka, sehingga gerak dan responden merupakan pola media yang

melengkapi kata-kata secara variabel. Dalam penelitian ini, wawancara yang

digunakan ialah melakukan tanya jawab sesuai dengan masalah penelitian

kepada para informan dengan menggunakan panduan wawancara.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dimana

peneliti mencatat informasi sebagaimana yang peneliti saksikan selama

penelitian. Observasi yang dilakukan ialah dengan terjun langsung ke Polda

Lampung dan mengamati berbagai peristiwa yang kemudian dikumpulkan

sehingga menjadi sumber data yang dapat mendukung analisis penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa

pada waktu yang lalu. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini

ialah dari berbagai arsip-arsip yang dimiliki oleh Polda Lampung tentang

pembinaan anggota Polri baik dari surat kabar, maupun buku-buku atau

literatur yang sesuai dengan bahasan penelitian. Adapun dokumen dalam

penelitian ini adalah :
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Tabel 3.2 Daftar Dokumen Yang Berkaitan Dengan Penelitian

No. Dokumen Substansi

1. Profil Polda Lampung Gambaran umum Polda Lampung

2. Data Pelanggaran Kode Etik Profesi
Kepolisian Tahun 2015/2016

Berisi tentang pelanggaran kode etik
Polda Lampung dan jajarannya pada
tahun 2015 dan 2016.

3. Data Jenis Pelanggaran Kode Etik Profesi
Kepolisian Polda Lampung tahun 2015 dan
2016

Berisi tentang jenis pelanggaran kode
etik profesi Kepolisian

4. Data Tentang Hasil Pembinaan Anggota
Polri yang bermasalah di Polda Lampung
Tahun 2015-2016

Berisi tentang hasil pembinaan
anggota Polri yang bermasalah

5. Peraturan kepala kepolisian negara republik
Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang
kode etik profesi kepolisian negara Republik
Indonesia

Berisi tentang peraturan kode etik
profesi Kepolisian

6. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003
tentang Disiplin Anggota Polri

Berisi tentang peraturan disiplin
anggota Polri

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Pada Tingkat Kepolisian Daerah

Berisi tentang susunan organisasi dan
tata kerja Kepolisian

8. Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

Berisi tentang susunan organisasi dan
tata kerja Komisi Kode Etik
Kepolisian Negara Republik
Indonesia.

Sumber : Data diolah peneliti tahun 2017

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis

transkip-transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti

dapat menyajikan temuannya. Analisis data dilakukan sepanjang penelitian dan
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dilakukan secara terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. Pengamatan

tidak mungkin tanpa analisis untuk mengembangkan hipotesis dan teori

berdasaran data yang diperoleh (Ikbar, 2012 : 186)

Menurut Bogdan dalam Sugiyono (2012 : 244) analisis data dilakukan dengan

mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, meyusun ke dalam

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

kesimpulan yang akan diceritakan kepada orang lain. Adapun teknik analisis data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah (Miles dan Huberman dalam

Sugiyono, 2012 : 243) :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan

pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak

perlu. Dalam teknik reduksi data, peneliti merangkum, memilih hal-hal yang

pokok, serta memfokuskan pada hal-hal penting dari berbagai sumber data

berupa hasil wawancara, serta dokumentasi yang dimiliki. Dengan demikian

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta

mencarinya bila diperlukan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus

selama proses penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil

wawancara di lapangan dianalisa lalu disesuaikan dengan kelompoknya.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
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dengan melihat penyajian-penyajian sehingga kita akan dapat memahami apa

yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Pada penelitian ini, data-

data akan disajikan dalam bentuk naratif, tabel dan gambar. Penyajian data

dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan dalam wawancara terhadap

para informan serta menggunakan dokumen sebagai penunjang data.

3. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan dimulai dengan mencari arti benda, mencatat

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur sebab

akibat dan proposisi. Peneliti menarik kesimpulan atas penelitian setelah

dilakukan verifikasi secara terus-menerus, sejak awal memasuki lapangan dan

selama proses penelitian berlangsung. Peneliti berusaha untuk menganalisa

dan mencari pola tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul,

hipotesis, dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif.

G. Teknik Keabsahan Data

Uji Keabsahan data dalam penelitian ini ditekankan pada uji validitas (kesahihan)

dan reliabilitas (keandalan). Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data

diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas

sejumlah kriteria tertentu. Menurut Sugiyono, untuk menguji keabsahan data

dalam penelitian kualitatif ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa

keabsahan data, yaitu :



52

1) Derajat Kepercayaan (credibility)

Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas

internal dan non kualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan yaitu : pertama,

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan

ganda yang sedang diteliti. Adapun untuk memeriksa derajat kepercayaan

(credibility) ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu  yang lain di luar data

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai bahan pembanding terhadap data

itu. Triangulasi dianggap sebagi cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu

mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai

pandangan. Dalam penelitian ini triangulasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu

dengan memeriksa temuan di lapangan dengan membandingkannya berbagai

sumber, metode, dan teori yang berhubungan dengan pembahasan.

2) Keteralihan (transferability)

Untuk melakukan keteralihan, peneliti mencari dan mengumpulkan data

kejadian empiris dalam konteks yang sama, peneliti mendeskripsikan atau

memaparkan data yang telah diperoleh, baik berupa hasil wawancara, hasil

observasi, maupun dokumentasi secara transparan dan menguraikannya

secara rinci lalu peneliti membuat tabulasi data (terlampir) serta disajikan

oleh peneliti dalam hasil dan pembahasan.
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3) Kebergantungan (dependability)

Kebergantungan merupakan subtitusi reliabilitas dalam penelitian

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian

kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan

terhadap keseluruhan proses penelitian. Dalam hal ini, peneliti melakukan

diskusi dengan dosen pembimbing atas data-data yang ditemukan di lapangan

selama proses penelitian berlangsung.

4) Kepastian (confirmability)

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan,

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian

(confirmability) berarti menguji hasil penelitian. Untuk menjamin kepastian

bahwa penelitian ini objektif, peneliti berdiskusi dengan pembimbing dan

informan terhadap kebenaran data, dan melakukan penarikan kesimpulan dari

data yang didapat.



V. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian akan disajikan

berdasarkan temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung baik yang

didapat melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi mengenai evaluasi

pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda Lampung.

Uraian akan disesuaikan berdasarkan fokus penelitian yang telah dibuat dalam bab

sebelumnya. Sesuai dengan rumusan masalah utama yang ingin dijawab. Peneliti

memaparkan uraian hasil penelitian dan mengukurnya dengan menggunakan

indikator-indikator dalam evaluasi kebijakan dengan model yang dikemukakan W.

Dunn penjelasannya sebagai berikut:

A. Hasil Penelitian Evaluasi Pembinaan SDM Polda Lampung (Studi Pada

Anggota Polri Yang Bermasalah)

Evaluasi kebijakan bertujuan untuk dapat memberikan penilaian terhadap suatu

kebijakan apakah telah sesuai dengan tujuan awal yang telah dibuat oleh para

implementor. Evaluasi ini bertujuan untuk melihat apakah pembinaan yang

dilakukan oleh Kepolisian Daerah Lampung kepada anggota Polri yang

bermasalah telah tepat pelaksanaannya.

Sebelum membahas tentang pembinaan anggota Polri yang bermasalah peneliti

akan menguraikan terlebih dahulu kewajiban dan larangan anggota Polri sesuai
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dengan Peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun

2011 tentang kode etik profesi kepolisian negara republik Indonesia yaitu :

1) Kewajiban

1. Etika Kenegaraan (Pasal 6) setiap anggota Polri wajib:

a. setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. menjaga keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta terbinanya ketentraman masyarakat

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

c. menjaga terpeliharanya keutuhan wilayah NKRI;

d. menjaga terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dalam

kebhinekatunggalikaan dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat;

e. mengutamakan kepentingan bangsa dan NKRI daripada kepentingan sendiri,

seseorang, dan/atau golongan;

f. memelihara dan menjaga kehormatan bendera negara sang merah putih, bahasa

Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia

Raya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. membangun kerja sama dengan sesama pejabat penyelenggara negara dan

pejabat negara dalam pelaksanaan tugas; dan

h. bersikap netral dalam kehidupan berpolitik.

II. Etika Kelembagaan (Pasal 7)

(1) Setiap Anggota Polri wajib:
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a. setia kepada Polri sebagai bidang pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan

negara dengan memedomani dan menjunjung tinggi Tribrata dan Catur Prasetya;

b. menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan

kehormatan Polri;

c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;

d. melaksanakan perintah dinas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam

rangka pembinaan karier dan peningkatan kemampuan profesionalisme

Kepolisian;

e. menjalankan perintah dinas untuk melaksanakan mutasi dalam rangka

pembinaan personel, profesi, karier, dan penegakan KEPP;

f. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;

g. menyelesaikan tugas dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab;

h. memegang teguh rahasia yang menurut sifatnya atau menurut perintah

kedinasan harus dirahasiakan;

i. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum,

kejujuran, keadilan, serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia

dalam melaksanakan tugas;

j. melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP

berdasarkan laporan/pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran

disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan;

k. melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal

di lingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP);
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l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan

santun pada saat pelaksanaan rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat

kedinasan;

m. mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat,

sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan;

n. mengutamakan kesetaraan dan keadilan gender dalam melaksanakan tugas; dan

o. mendahulukan pengajuan laporan keberatan atau komplain kepada Ankum atau

Atasan Ankum berkenaan dengan keputusan yang dinilai bertentangan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum mengajukan gugatan ke

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan wajib:

a. menunjukan kepemimpinan yang melayani (servant leadership), keteladanan,

menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah (solutif), serta menjamin

kualitas kinerja Bawahan dan kesatuan (quality assurance);

b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang dilaporkan oleh

Bawahan sesuai tingkat kewenangannya; dan

c. segera menyelesaikan dugaan Pelanggaran yang dilakukan oleh Bawahan.

(3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan wajib:

a. melaporkan kepada Atasan apabila mendapat hambatan dalam pelaksanaan

tugas;

b. melaksanakan perintah Atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, dan

kewenangannya;
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c. menolak perintah Atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma

agama, dan norma kesusilaan; dan

d. melaporkan kepada atasan pemberi perintah atas penolakan perintah yang

dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum dari atasan pemberi

perintah.

(4) Sesama Anggota Polri wajib:

a. saling menghargai dan menghormati dalam melaksanakan tugas;

b. bekerja sama dalam rangka meningkatkan kinerja;

c. melaporkan setiap pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana yang

dilakukan oleh Anggota Polri, yang dilihat atau diketahui secara langsung kepada

pejabat yang berwenang;

d. menunjukan rasa kesetiakawanan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip

saling menghormati; dan

e. saling melindungi dan memberikan pertolongan kepada yang terluka dan/atau

meninggal dunia dalam melaksanakan tugas.

(5) Pejabat Polri yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c,

wajib memberikan perlindungan.

Pasal 8

Setiap Anggota Polri wajib mendahulukan peran, tugas, wewenang dan tanggung

jawab berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan daripada status dan

hak, dengan mengindahkan norma agama, norma kesusilaan, dan nilai-nilai

kearifan lokal.
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Pasal 9

Setiap Anggota Polri yang melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai

penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik wajib melakukan penyelidikan,

penyidikan perkara pidana, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan

penyidik.

III. Etika Kemasyarakatan (Pasal 10) setiap anggota Polri wajib:

a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi

manusia;

b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan

hukum;

c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah,

nyaman, transparan, dan akuntabel berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

d. melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam

tugas kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas.

e. memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan

dalam berhubungan dengan masyarakat.

IV. Etika Kepribadian (Pasal 11) setiap anggota Polri wajib:

a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
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b. bersikap jujur, terpercaya, bertanggung jawab, disiplin, bekerja sama, adil,

peduli, responsif, tegas, dan humanis;

c. menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan

lokal, dan norma hukum;

d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa,

dan bernegara secara santun; dan

e. melaksanakan tugas kenegaraan, kelembagaan, dan kemasyarakatan dengan niat

tulus/ikhlas dan benar, sebagai wujud nyata amal ibadahnya.

2) Larangan

I. Etika Kenegaraan (Pasal 12), setiap anggota Polri dilarang:

a. terlibat dalam gerakan-gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti

atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

b. terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;

c. menjadi anggota atau pengurus partai politik;

d. menggunakan hak memilih dan dipilih; dan/atau

e. melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

II. Etika Kelembagaan (Pasal 13), setiap anggota Polri dilarang:

a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi,

nepotisme, dan/atau gratifikasi;
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b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak

ketiga;

c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat

dipertangungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi

Anggota Polri kepada pihak lain;

d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan

internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan

laporan/pengaduan masyarakat; menyalahgunakan kewenangan dalam

melaksanakan tugas kedinasan;

f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau

penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan

g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang,

kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan

norma kesusilaan; dan

b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak

sopan; dan

b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.
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(4) Sesama Anggota Polri dilarang:

a. saling menista dan/atau menghina;

b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;

c. melakukan tindakan yang diskriminatif;

d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana;

e. berperilaku kasar dan tidak patut.

Pasal 14

Setiap Anggota Polri dalam melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai

penyelidik, penyidik pembantu, dan penyidik dilarang:

a. mengabaikan kepentingan pelapor, terlapor, atau pihak lain yang terkait dalam

perkara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menempatkan tersangka di tempat bukan rumah tahanan negara/Polri dan tidak

memberitahukan kepada keluarga atau kuasa hukum tersangka;

c. merekayasa dan memanipulasi perkara yang menjadi tanggung jawabnya dalam

rangka penegakan hukum;

d. merekayasa isi keterangan dalam berita acara pemeriksaan;

e. melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan cara memaksa untuk

mendapatkan pengakuan;

f. melakukan penyidikan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan karena adanya campur tangan pihak lain; menghambat

kepentingan pelapor, terlapor, dan pihak terkait lainnya yang sedang berperkara

untuk memperoleh haknya dan/atau melaksanakan kewajibannya;

h. merekayasa status barang bukti sebagai barang temuan atau barang tak bertuan;
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i. menghambat dan menunda-nunda waktu penyerahan barang bukti yang disita

kepada pihak yang berhak sebagai akibat dihentikannya penyidikan tindak pidana;

j. melakukan penghentian atau membuka kembali penyidikan tindak pidana yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

k. melakukan hubungan atau pertemuan secara langsung atau tidak langsung di

luar kepentingan dinas dengan pihak-pihak terkait dengan perkara yang sedang

ditangani;

l. melakukan pemeriksaan di luar kantor penyidik kecuali ditentukan lain sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

m. menangani perkara yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

III. Etika Kemasyarakatan (Pasal 15) setiap anggota Polri dilarang:

a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan

pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan

kewenangannya;

b. mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

c. menyebarluaskan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita

yang dapat meresahkan masyarakat;

d. mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk

mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan

masyarakat;

e. bersikap, berucap, dan bertindak sewenang-wenang;
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f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanan;

g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada

saat melakukan tindakan kepolisian; dan/atau

h. membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar ketentuan

peraturan perundang-undangan.

IV. Etika Kepribadian (Pasal 16) setiap anggota Polri dilarang:

a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh

pemerintah;

b. mempengaruhi atau memaksa sesama Anggota Polri untuk mengikuti cara-cara

beribadah di luar keyakinannya;

c. menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, Atasan

dan/atau sesama Anggota Polri; dan/atau

d. menjadi pengurus dan/atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan

organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Dalam hal ini yang akan dievaluasi adalah pembinaan anggota Polri yang

bermasalah berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode

Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 59 ayat 4 tentang penetapan

administrasi penjatuhan hukuman yaitu Pengemban fungsi SDM Polri bidang

perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi

Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol melaksanakan putusan
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terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kepada Pelanggar,

paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.

Selanjutnya yang dimaksud dengan sanksi dalam pasal 21 ayat c Peraturan kepala

kepolisian negara republik Indonesia nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik

profesi kepolisian negara republik Indonesia yaitu kewajiban Pelanggar untuk

mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan

profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;

Pembinaan dilakukan untuk mengantisipasi kejadian sama terulang lagi. Maka

dari itu untuk memperoleh pemahaman tersebut, telah ditetapkan ke enam tipe

milik Dunn dalam Nugroho (2011:729) yang akan dilakukan dalam evaluasi.

1. Efektivitas

Efektivitas dalam sebuah kebijakan dengan pencapaian hasil dari sebuah

kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kepolisian tepat sasaran dan tercapai tujuan

yang diinginkan. Pada akhirnya efektivitas membahas mengenai sejauh mana

sasaran kebijakan merasakan efek dari kebijakan tersebut. Apabila indikator

efektivitas tersebut telah terpenuhi dengan baik maka suatu kebijakan dapat

dikatakan sudah mencapai tingkat efektivitas.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku

Kasubagrohjas Polda Lampung) mengungkapkan efektivitas dari pembinaan

anggota yang bermasalah.

“Menurut saya jika dilihat dari jumlah anggota yang mengikuti pembinaan memang tidak

semuanya berhasil dibina karena masih ada beberapa anggota yang tidak bisa dibina sehingga
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mendapatkan rekomendasi PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)”. (hasil wawancara 20

Juli 2017)

Pendapat di atas serupa dengan yang dikemukakan oleh Bapak  AKBP Rahman

Napitupulu, S.H. (selaku Kabagwatpers Ro SDM Polda Lampung)”.

“Walaupun hasil dari pembinaan yang dilakukan memang belum 100% tercapai, namun

pembinaan cukup efektif untuk memberikan efek jera sehingga sebagian besar anggota bermasalah

tidak mengulangi kesalahan lagi dan hasilnya bisa menjadikan polisi yang berdisiplin dan bisa

melaksanakan tugas kepolisian sesuai peraturan yang ada dan menjadikan mereka lebih

profesional.”. (hasil wawancara 13 Juni 2017)

Berikut adalah tabel hasil pembinaan anggota yang bermasalah di Polda Lampung

Tabel 5.1 Hasil Pembinaan Anggota Polri yang bermasalah

Hasil Pembinaan Tahun 2015 Tahun 2016

Dapat dipertahankan 13 15

Rekomendasi PTDH 4 5

Jumlah 17 20

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa anggota yang bermasalah belum

sepenuhnya berhasil dibina karena berdasarkan hasil pembinaan masih ada

beberapa anggota yang mendapatkan rekomendasi PTDH dikarenakan selama

pembinaan anggota-anggota tersebut tidak menunjukkan perilaku yang baik. Dan

berikut adalah indikator penilaian bagi anggota bermasalah selama pembinaan

berlangsung yaitu:

1. Melaksanakan apel pagi setiap hari selama dalam proses pembinaan

2. Melaksanakan kegiatan rutin

3. Perilaku cukup baik

4. Melaksanakan kegiatan Pam lalu lintas di bawah pengawasan mentor
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5. Rajin masuk kantor setelah Pam lalu lintas

Berikut adalah rincian tabel hasil pembinaan anggota yang bermasalah :

Tabel 5.2 Rincian Hasil Pembinaan Anggota Bermasalah Polda Lampung
Status Tahun

2015
Keterangan Tahun

2016
Keterangan

Dapat
Dipertahankan

11

2

- Anggota melaksanakan apel
pagi setiap hari

- Perilaku cukup baik
- Melaksanakan kegiatan rutin

- Melaksanakan Pam Lain di
bawah pengawasan mentor

- Rajin masuk kantor setelah
Pam Lalin

- Mengikuti kegiatan rutin

12

3

- Anggota melaksanakan
apel pagi setiap hari
- Perilaku cukup baik
- Melaksanakan kegiatan

Rutin

- Melaksanakan Pam Lalin di
bawah pengawasan mentor

- Rajin masuk kantor setelah
pam lalin

- Mengikuti kegiatan rutin

Rekomendasi
PTDH

1

1

1

1

- Jarang melaksanakan
kegiatan rutin selama Maret
2015
- Tanpa keterangan selama 6

hari pada bulan April 2015

- Jarang melaksanakan kegiatan
Rutin bulan Mei 2015

- Bulan Mei 2015 tanpa
keterangan selama 7 hari dan
bulan Juni selama 4 hari

- 2 hari tidak melaksanakan
Pam Lalin pada bulan Mei 2015
- Jarang masuk kantor setelah

Pam Lalin pada bulan Mei
2015

- Tidak masuk kantor selama 5
hari setelah Pam Lalin pada
bulan Juni 2015

- Jarang mengikuti kegiatan
rutin pada bulan Juni 2015

1

1

1

1

1

- Tidak melaksanakan apel
pagi 4 hari bulan April
2016

- Tanpa keterangan bulan
Mei 7 Hari

- Tidak melaksanakan apel
pagi 5 hari bulan April
2016

- Jarang melaksanakan
kegiatan rutin bulan April
2016

- Tidak melaksanakan apel
pagi 3 hari bulan Juni 2016

- Bulan Juni tanpa
keterangan 5 hari
- Bulan Juli tanpa

keterangan 6 hari

- 3 hari tidak melaksanakan
Pam lalin pada bulan Juli
2016

- jarang masuk kantor setelah
pam Lalin Juli 2016

- Jarang melaksanakan
kegiatan rutin pada bulan

Mei 2016
- Bulan Juni 2016 tanpa

keterangan 6 hari

Jumlah 17 20
Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017
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Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa tidak semua anggota yang bermasalah

berhasil dibina karena dalam proses pembinaan beberapa dari mereka ada yang

tidak melaksanakan apel, tidak melaksanakan kegiatan rutin dan ada yang tanpa

keterangan. Hal senada juga disampaikan oleh staf yang ada di Biro SDM yaitu

menurut Bripka Rio Adi Surya, S.H. M.H. (selaku Banum Subbag Sahlur

Bagwatpers Ro SDM)

“ Anggota-anggota yang mendapatkan rekomendasi PTDH dikarenakan tidak memenuhi indikator

penilaian selama pembinaan, ada yang mengikuti apel hanya beberapa kali, ada yang tidak rajin

masuk kantor, ada yang tidak mengikuti apel dan tidak masuk kerja selama beberapa hari tanpa

ada keterangan sama sekali dan tidak ada nomor hp yang bisa dihubungi”. (hasil wawancara 24

Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi peneliti menyimpulkan bahwa

efektivitas mengenai pencapaian tujuan dari pelaksanaan pembinaan anggota Polri

yang bermasalah belum sepenuhnya tercapai karena masih adanya beberapa

anggota yang mendapatkan rekomendasi PTDH. Ukuran dari indikator efektivitas

adalah hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi output

terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi atau kegiatan, dengan

ini peneliti menyimpulkan mengenai ukuran efektivitas dari pelaksanaan

pembinaan anggota Polri yang bermasalah ini adalah untuk mengurangi jumlah

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian di instansi Polda

Lampung dan merubah pola pikir dan perilaku para anggota yang tidak disiplin

menjadi disiplin dan dapat melaksanakan tugas dengan baik.
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2. Efisiensi

Di dalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang

digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan. Untuk mengetahui seberapa banyak

usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam

pengimplementasian kebijakan. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud efisiensi

adalah jumlah yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang

dikehendaki. Efisiensi penggunaan dan pemberdayaan sumber daya manusia atau

staff yang memadai untuk bekerja secara maksimal guna mengefisiensikan waktu

dengan sesingkat singkatnya dalam mewujudkan tujuan dari pelaksanaan

pembinaan anggota Polri yang bermasalah.  Ukuran dari indikator efisiensi ini

dibagi menjadi 2 dimensi yaitu:

a) Efisiensi output : jika dengan tingkat input yang sama, diperoleh tingkat

output yang lebih tinggi, maka terjadi efisiensi (output)

b) Efisiensi input : jika ingin mencapai tingkat output yang sama dapat

digunakan tingkat input yang lebih sedikit, maka terjadi efisiensi (input).

Maka pada indikator efisiensi peneliti membagi ke dalam 2 fokus yaitu:

a. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu aktor yang sangat penting bahkan

tidak bisa dilepaskan dari sebuah organisasi baik instansi maupun perusahaan.

SDM juga menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan organisasi yang

efektif. Dalam sub indikator efisiensi pemanfaatan SDM diukur dari tingkat

penggunaan yang optimal untuk mencapai tujuan dari pembinaan anggota Polri

yang bermasalah.
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Berikut ini penuturan dari beberapa informan mengenai ketersediaan jumlah

anggota dan langkah apa saja yang telah dilakukan untuk mengefisiensikan

kinerja SDM yang ada.

Tabel 5.3 Personel Biro SDM Polda Lampung
No . Bagian Personel
1. Sub bagian perencanaan dan administrasi ( sub bagrenmin) 12

2. Bagian pengendalian personel (bag dalpers) 12

3. Bagian pembinaan karir (bag binkar) 11

4. Bagian perawatan personel (bag watpers) 9

5. Bagian psikologi (bag psi) 10

Jumlah 54

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017

Tabel di atas menunjukkan jumlah personel yang ada di biro SDM Polda

Lampung. Namun, untuk pembinaan anggota polisi yang bermasalah merupakan

tugas dan fungsi bagian perawatan personel (bag watpers) dan bagian psikologi

(bag psi) dengan total jumlah personel 19 orang. Selain pihak internal Polda

sendiri, ada juga pihak eksternal yang ikut membantu dalam pelaksanaan

pembinaan rohani dan mental yaitu ustadz dan pendeta.

Seperti yang diungkapkan oleh Bripka Rio Adi Surya, S.H. M.H. (selaku Banum

Subbag Sahlur Bagwatpers Ro SDM)

“Selain internal Polri, dalam pembinaan anggota yang bermasalah juga melibatkan pihak lain

seperti ustadz-ustadz atau pendeta untuk membantu dalam pembinaan rohani dan mental dan

kegiatan keagamaan seperti ceramah dan wisata hati”. (hasil wawancara 24 Juli 2017)

Selanjutnya untuk masalah koordinasi dalam pembinaan, berikut penuturan dari

ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku Kasubagrohjas Polda Lampung)

mengatakan :
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“Koordinasi dalam proses pembinaan dilakukan dengan Kepala Satuan Kerja anggota yang

bermasalah dengan Biro SDM, lalu Biro SDM dalam hal ini bagian perawatan personel

(bagwatpers) berkoordinasi dengan bagian psikologi untuk dilakukan tes psikologi dan

memberikan bimbingan konseling kepada anggota yang bermasalah, setelah itu bagwatpers

memberikan pembinaan rohani dan mental kepada anggota yang bermasalah. Selanjutnya Biro

SDM, Kepala satuan kerja (kasatker) anggota yang bermasalah, dan divisi propam melakukan

pengawasan kepada anggota tersebut baik dalam proses pembinaan maupun setelah pembinaan”.

(hasil wawancara 20 Juli 2017)

Selanjutnya menurut salah satu staf di bagian psikologi, yaitu Bapak Bejo S.Psi

(selaku banum psikologi Polda Lampung) mengatakan bahwa :

“Setelah mendapatkan laporan dari bagwatpers kami mulai melakukan tes psikologi kepada

anggota yang bermasalah setelah itu kami memberikan bimbingan konseling”. (hasil wawancara

24 Juli 2017)

Berikut adalah gambar pada saat anggota bermasalah sedang mendapatkan

pembinaan, yakni bimbingan konseling oleh bagian psikologi.

Gambar 5.1 Anggota Bermasalah Sedang Mendapatkan Bimbingan Konseling

Sumber : Biro SDM Polda Lampung tahun 2017

Jadi selain mendapatkan bimbingan konseling, anggota-anggota yang bermasalah

juga wajib mengikuti pembinaan rohani dan mental. Khusus untuk pembinaan

rohani dan mental semua anggota Polda Lampung baik yang sedang dalam proses

pembinaan atau tidak mereka wajib mengikutinya.
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Gambar 5.2 Kepolisian Daerah Lampung melaksanakan kegiatan Bimbingan Rohani dan Mental

(Binrohtal) di Masjid Al Ikhlas Mapolda Lampung

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa anggota-anggota Polda Lampung

sedang mengikuti pembinaan rohani dan mental. Kegiatan ini tidak hanya untuk

anggota yang bermasalah, namun juga untuk semua anggota lainnya. Tentang

kegiatan rohani dan mental, ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku

Kasubagrohjas Polda Lampung) menjelaskan bahwa :

“Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin setiap pekan, yang diikuti oleh seluruh personel Polda

Lampung. Dengan kegiatan ini diharapkan agar personel Polda Lampung lebih beriman dan

bertaqwa serta berahlak mulia. Kegiatan Binrohtal merupakan salah satu upaya yang dilakukan

oleh Polda Lampung dalam memberikan latihan mental dan spiritual, sehingga seluruh personel

dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Polri secara Ikhlas dan penuh

dengan rasa tanggung jawab”. (hasil wawancara 20 Juli 2017)

Selain mendapatkan bimbingan konseling, bimbingan rohani dan mental di masjid

Polda lampung anggota-anggota yang bermasalah juga mendapatkan kegiatan

wisata hati di masjid Apung dengan melibatkan Pondok Pesantren Al Qiram

Kebun Bibit Natar Lampung Selatan. Kegiatan ini untuk meningkatkan ketaatan

dalam menjalankan tugas yang didasari pada keimanan dan ketaqwaan terhadap
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Tuhan yang maha Esa dan pemahaman bahwa dalam melaksanakan tugas

kepolisian bernilai ibadah.

Gambar 5.3 Biro SDM Polda Lampung melaksanakan kegiatan wisata hati di Masjid Apung, Al
Aminah, di Pantai Ringgung, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017

Gambar 5.4 Para Peserta Wisata Hati Sedang Melakukan Doa bersama

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017

Berdasarkan gambar-gambar tersebut terlihat bahwa anggota-anggota yang

bermasalah sedang melaksanakan kegiatan wisata hati di Masjid Apung, Al

Aminah, di Pantai Ringgung, Kecamatan Telukpandan, Kabupaten Pesawaran,

Lampung. Dalam kegiatan wisata hati ini bukan hanya diikuti oleh anggota-

anggota bermasalah di Polda Lampung saja, namun digabung dengan anggota-

anggota bermasalah dari Polres-Polres lainnya.
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Selanjutnya, menurut Bapak AKBP Rahman Napitupulu, S.H. (selaku

Kabagwatpers Ro SDM Polda Lampung) mengenai kegiatan wisata hati :

“Selama kegiatan wisata hati para anggota yang bermasalah menjalani aktivitas yang bersifat

meningkatkan keimanan dan mau menyadari kesalahannya dengan menyentuh nuraninya melalui

bimbingan para tokoh agama. Hal ini dilakukan untuk merefleksikan dan menjernihkan pikiran

dengan suasana hening dan indah, hanya mendengar bacaan kitab suci, gemericiknya air,

hembusan angin dan deburan ombak pantai. Sedangkan untuk mengobati hati, para anggota akan

diajarkan membaca Al Qur’an dan bimbingan rohani dari tokoh agama, seperti ustad. Setiap

anggota harus menjalani bimbingan selama tiga hari. Agar semua anggota mengikuti dengan

khusuk kita telah mengintruksikan pemilik perahu agar tidak menjemput mereka selama tiga hari”.

(hasil wawancara 13 Juni 2017)

Hal senada diungkapkan oleh ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku

Kasubagrohjas Polda Lampung) mengenai kegiatan wisata hati yaitu :

“Masih banyak anggota yang melanggar disiplin dan kode etik. Untuk menyadarkan mereka kita

mengupayakan pembinaan melalui wisata hati selama tiga hari, di Masjid Apung, Al Aminah

untuk yang beragama Islam dan untuk yang beragama non muslim dilaksanakan di SPN Polda

Lampung. Adapun pembinaan wisata hati terhadap anggota yang melakukan pelanggaran kode

etik dilakukan satu bulan dua kali, pesertanya 20 hingga 30 orang. Mereka dibawa ke Masjid

Apung menggunakan perahu.”(hasil wawancara 20 Juli 2017)

Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan wisata hati diharapkan anggota yang

bermasalah yang beragama islam lebih mendalami ilmu agamanya sesuai

kepercayaan dengan bimbingan ulama atau toko agama sehingga mereka bisa

menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Dan bisa melaksanakan tugas rutinnya

dengan baik. Untuk bimbingan rohani dan mental anggota Polri yang beragama

kristen pelaksanaannya dilakukan di SPN Polda Lampung. Berikut adalah

gambarnya :
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Gambar 5.5 Pembinaan Rohani dan Mental Anggota Polri di SPN Polda Lampung Tahun 2016

Sumber : Biro SDM Polda Lampung

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa anggota bermasalah yang beragama

kristen mendapatakan pembinaan di SPN Polda Lampung. Pembinaan dilakukan

bersama dengan anggota-anggota Polres lain. Dan berikut adalah jumlah anggota-

anggota yang bermasalah jika dilihat dari masing-masing agamanya.

Tabel 5.4 Agama Anggota Yang Bermasalah Di Polda Lampung

Agama Tahun 2015 Tahun 2016

Islam 13 17

Kristen/khatolik 4 3

Hindu - -

Budha - -

Jumlah 17 20

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017

Karena anggota bermasalah yang beragama kristen di Polda Lampung pada tahun

2015 hanya ada empat orang dan pada tahun 2016 hanya tiga orang, oleh karena

itu pelaksanaan bimbingan rohani dan mental untuk agama kristen digabung

dengan Polres-Polres lainnya. Dan pada tahun 2015 dan 2016 anggota bermasalah

di Polda Lampung hanya beragama islam dan kristen saja.
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Dalam sub kriteria ini masing-masing bagian tentunya memiliki kemampuan kerja

yang berbeda-beda. Namun Seefisien mungkin bagian perawatan personel (bag

watpers) dan bagian psikologi (bag psi) untuk memanfaatkan sumber daya yang

ada. Berdasarkan hasil wawancara pada Biro SDM Polda Lampung, masing-

masing bagian sudah melaksanakan perannya masing-masing sebagaimana

mestinya dengan berkoordinasi antar bagian dalam pelaksanaan pembinaan

anggota yang bermasalah.

b. Efisiensi Waktu

Efisiensi dalam pemanfaatan waktu juga diperlukan untuk memaksimalkan

kegiatan yang berlangsung, semakin lama waktu yang digunakan dengan hasil

yang tidak memuaskan atau tidak mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah

gagal memanfaatkan waktu yang ada dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam

indikator ini peneliti menentukan ukuran efisiensi waktu berdasarkan waktu yang

telah ditetapkan, apakah dengan waktu yang telah ditetapkan itu para anggota

bermasalah mampu mendapatkan pembinaan dengan baik.

Berikut penuturan dari ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku Kasubagrohjas

Polda Lampung) mengenai lamanya pembinaan :

“proses pembinaan dilakukan antara 1 bulan sampai 6 bulan selama yang bersangkutan berdinas.

Lama nya pembinaan tergantung dari proses perubahan dari anggota yang bermasalah selama

mendapatkan pembinaan”. (hasil wawancara 20 Juli 2017)

Selanjutnya penuturan dari Bripka Rio Adi Surya, S.H. M.H. (selaku Banum

Subbag Sahlur Bagwatpers Ro SDM) adalah:
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“Alur pelaksanaan pembinaan, pertama anggota yang bermasalah mendapatkan pembinaan

psikologi berupa tes tertulis tentang kesehatan jiwa selama 1 hari lalu konseling diadakan setiap

seminggu sekali, dan pembinaan rohani dan mental yang dilakukan setiap seminggu sekali. Dalam

setahun pembinaan tidak dilakukan bersama-sama kecuali wisata hati”.  (hasil wawancara 24 Juli

2017)

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 59 ayat 4 tentang penetapan

administrasi penjatuhan hukuman yaitu Pengemban fungsi SDM Polri bidang

perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi

Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol melaksanakan putusan

terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kepada Pelanggar,

paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.

Berdasarkan hasil wawancara dan peraturan yang ada peneliti menyimpulkan

bahwa pemanfaatan waktu yang sudah bisa dimanfaatkan oleh pelaksana

pembinaan, karena sesuai dengan peraturan. Selain itu pembinaan tiap anggota

berbeda-beda karena lamanya proses pembinaan tergantung pada perubahan

perilaku anggota yang dibina, apabila dalam pembinaan mereka tidak mengalami

perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik maka pembinaan akan

memakan waktu lama dan lebih dari satu bulan lamanya.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai

sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal atau dengan kata lain berkenaan
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dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau

dapat disimpulkan juga bahwa kecukupan masih berhubungan dengan mengukur,

memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat memuaskan kebutuhan, nilai

atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada 2 indikator yaitu kecukupan dalam

pencapaian tujuan pembinaan anggota yang bermasalah dan kecukupan dalam

pengawasan.

Di dalam kecukupan pembinaan anggota yang bermasalah peneliti juga

menganalisis alternatif-alternatif yang digunakan dalam pembinaan anggota yang

bermasalah, metode yang digunakan serta materi yang diberikan kepada anggota-

anggota yang dibina. Berikut adalah penuturan dari ibu Kompol Fauzimah, S.H.,

M.H. (selaku Kasubagrohjas Polda Lampung)

“Pembinaan anggota yang bermasalah ini bertujuan untuk mengubah perilaku dan mentalitas para

anggota dengan menggunakan beberapa metode yang digunakan pada saat pembinaan psikologi

adalah dengan pendekatan, sedangkan metode yang digunakan untuk pembinaan rohani dan

mental adalah dengan ceramah dan wisata hati”. (hasil wawancara 20 Juli 2017)

Menurut Bripka Rio Adi Surya, S.H. M.H. (selaku Banum Subbag Sahlur

Bagwatpers Ro SDM Polda Lampung)

“Materi yang biasanya diberikan pada saat pembinaan yaitu, selain bimbingan konseling,

materinya yaitu tentang keagamaan dan mental kepribadian (revolusi mental)”. (hasil wawancara

24 Juli 2017)

Berikut adalah materi-materi yang pernah disampaikan pada saat pembinaan

rohani dan mental :

1. Rasa syukur;

2. Menjalin silaturahmi;
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3. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan;

4. Menjaga hubungan manusia dengan Allah;

5. Menjaga kerukuman berumah tangga;

6. Akhlak yang mengarah pada ketaatan beragama

7. Ibadah yang mempengaruhi pada ketaatan beribadah

8. Aqidah yang mengarah pada ketaatan beragama

9. Menghargai sesama manusia

10. Toleransi antar umat beragama

Selanjutnya menurut Bapak Bejo S.Psi (selaku banum psikologi Polda Lampung)

mengatakan bahwa:

“ Selain memberikan bimbingan konseling, bagian psikologi juga mempunyai alternatif lain yaitu

membuat sebuah blog psikologi online, blog ini tidak hanya untuk internal Polda saja namun juga

bisa digunakan oleh masyarakat yang ingin bertanya atau sharing masalah apapun yang bisa

diberikan solusinya”. (hasil wawancara 22 November 2017)

Gambar 5.6 Blog Psikologi Online Polda Lampung

Sumber data : Biro SDM Polda Lampung tahun 2017

Psikologi online bertujuan untuk menyerap permasalahan anggota Polri di

keluarga dan kedinasan. Pelayanan konseling psikologi bagi anggota Polri sangat

penting. Di antaranya untuk meminimalkan permasalahan yang berdampak pada



90

kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Konsultasi bisa dilakukan

dengan sistem SMS Center di 0859 7800 0088, call center di nomor 0821 8040

4088, e-mail : bagpsikologirosdmpoldalampung@gmail.com atau dengan

mengunjungi blog SDM di www.bagpsikologirosdmpoldalampung.blogspot.com.

(sumber : http://bagpsikologirosdmpoldalampung.blogspot.co.id diakses pada 24
November 2017)

Selain pada indikator kecukupan mengenai pencapaian tujuan peneliti juga

menilai kecukupan berdasarkan tingkat pengawasan atau monitoring berikut hasil

wawancara Bapak AKBP Rahman Napitupulu, S.H. (selaku Kabagwatpers Ro

SDM Polda Lampung)

“Saya kira pihak kami sudah melakukan pengawasan yang cukup maksimal terhadap anggota-

anggota yang sedang kami bina. Kami selalu memantau dari absensi dan selalu memantau kegiatan

rutin mereka, selain itu untuk membantu kami dalam pengawasan, kami bisa memanggil istri atau

orang tua yang bersangkutan untuk bisa bekerja sama dengan kami untuk memantau anggota-

anggota yang sedang dibina”. (hasil wawancara 13 Juni 2017)

Berikut adalah gambar keluarga anggota Polri yang dipanggil ke kantor untuk

mau bekerja sama dengan para pembina untuk memantau anggota yang

bermasalah.

Gambar 5.7 Keluarga anggota yang bermasalah datang ke kantor

Sumber : Biro SDM Polda Lampung Tahun 2017
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Hal yang serupa disampaikan oleh dengan ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H.

(selaku Kasubagrohjas Polda Lampung)

“Pengawasan dilakukan kepada anggota-anggota yang sedang atau telah mengikuti pembinaan.

Dan pengawasan merupakan kewenangan dari pimpinan langsung dari satuan kerja anggota yang

bermasalah, Biro SDM, dan Bid Propam Polda Lampung”. (hasil wawancara 20 Juli 2017)

Berdasarkan wawancara di atas mengenai kecukupan membagi ke dalam dua

faktor yang diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuan pembinaan anggota

yang bermasalah dan tingkat pengawasan pihak pelaksana dapat dikatakan sudah

baik. Untuk kecukupan pencapaian tujuan pembinaan materi-materi yang

digunakan dalam pembinaan rohani dan mental dirasa sudah cukup selain itu juga

ditambah dengan pelaksanaan kegiatan wisata hati. Lalu alternatif dalam

pembinaan anggota yang bermasalah adalah bagian psikologi mempunyai sebuah

inovasi yaitu psikologi online untuk membantu anggota-anggota yang bermasalah.

Selanjutnya mengenai kecukupan dalam tingkat pengawasan sudah berjalan

dengan baik. Anggota-anggota yang bermasalah akan selalu diawasi baik selama

proses pembinaan maupun setelah pembinaan. Anggota-anggota tersebut selalu

dipantau dari absensi dan kegiatan rutin mereka, selain itu istri atau orang tua

yang bersangkutan dipanggil ke kantor untuk bisa bekerja sama dalam memantau

anggota-anggota yang sedang dibina.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan mempunyai arti dengan keadilan yang

diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Dunn (434 : 2003) menyatakan
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bahwa kriteria kesamaan (equity) erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan

sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok

yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan

dalam kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didstribusikan. Kunci dari

perataan yaitu keadilan atau kewajiban. Ukuran dari indikator perataan adalah

pelaksana kebijakan haruslah bersifat adil, dalam arti semua sektor harus sama-

sama dapat menikmati hasil kebijakan. Menurut Bapak Bejo S.Psi (selaku banum

psikologi Polda Lampung)

“Semua anggota yang bermasalah mendapatkan pembinaan yang sama dan mendapat perlakuan

yang sama tidak ada yang dibeda-bedakan, jika memang salah tentu akan dibina kalau bisa sampai

berubah menjadi lebih baik”. (hasil wawancara 24 Juli 2017)

Hal serupa disampaikan oleh Bapak AKBP Rahman Napitupulu, S.H. (selaku

Kabagwatpers Ro SDM Polda Lampung)”.

“ Kami tidak pernah membeda-bedakan anggota yang satu dengan anggota yang lainnya. Kalau

memang perlu dibina pasti akan dibina. Selain itu setiap apel pimpinan selalu menghimbau agar

anggota tidak bertindak seperti anggota-anggota yang melanggar disiplin”. (hasil wawancara 13

Juni 2017)

Selanjutnya adalah hasil wawancara dengan anggota-anggota yang dibina

mengenai apakah manfaat pembinaan telah didistribusikan secara merata

Briptu F (selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas ) mengatakan

bahwa :

“ Selama pembinaan saya diingatkan oleh pembina kalau jadi polisi itu tidak gampang, tapi

kenapa pas sudah masuk polisi malah sering tidak masuk dinas. Memang waktu itu saya

terpengaruh lingkungan luar jadi malas masuk kantor. Tapi setelah pembinaan saya mulai sadar

kalau  perbuatan saya itu nantinya bisa membuat saya kena PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan

Hormat)”. (hasil wawancara 9 Agustus 2017)
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Seperti yang saya kutip dari hasil wawancara saya dengan Bripka AP (selaku

anggota yang dibina karena penyidikan tidak tuntas)

“Pada saat pembinaan memang pembina mendengarkan keluhan saya mereka menanyakan apa

penyebab saya tidak tuntas dalam melakukan pekerjaan, sebenarnya ada banyak faktornya antara

lain data-data yang dibutuhkan belum lengkap dan pada saat itu saya merasa sedikit stress namun

yang jelas saya sudah mendapatkan arahan dan solusi atas permasalahan tersebut”. (hasil

wawancara 9 Agustus 2017)

Kemudian seperti yang saya kutip dari hasil wawancara  saya dengan Bripda H

(selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas)

“Pembina selalu menasehati agar saya tidak boleh malas masuk kantor, dan selama masa

pembinaan saya selalu diawasi karena saya dipindahfungsikan ke bagian yang lain yang beban

tugasnya menjadi bertambah tidak seperti sebelumnya yang bisa dibilang tidak terlalu berat

banyak nasihat yang saya dapatkan baik saat konseling, kegiatan wisata hati atau kegiatan rohani

dan mental.” (hasil wawancara 10 Agustus 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pembinaan telah

didistribusikan secara merata kepada kelompok sasaran yakni anggota-anggota

yang bermasalah. Semua anggota yang bermasalah mendapatkan pembinaan yang

sama dan mendapat perlakuan yang sama serta tidak ada yang dibeda-bedakan,

selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa anggota yang bermasalah, peneliti

menyimpulkan bahwa mereka mendapatkan nasehat, arahan atau solusi pada saat

pembinaan.

5. Responsivitas

Yang dimaksud dengan responsivitas yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu

kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok

masyarakat yang menjadi target kebijakan. Yang menjadi indikator disini adalah
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respon anggota yang bermasalah terhadap pembinaan dan respon pelaksana

pembinaan terhadap masalah yang dihadapi selama pembinaan.

Seperti yang saya kutip dari hasil wawancara  saya dengan Bapak AKBP Rahman

Napitupulu, S.H. (selaku Kabagwatpers Biro SDM Polda Lampung)

“ Memang dalam pelaksanaan pembinaan tidak selalu berjalan lancar, karena ada saja anggota

yang bandel karena beberapa kali tidak mengikuti pembinaan. Apabila anggota yang bermasalah

tidak mengikuti pembinaan maka yang bersangkutan harus membuat laporan Polisi atau berita

acara tentang alasan tidak mengikuti pembinaan, namun jika sampai 3 kali membuat laporan Polisi

maka anggota akan diperiksa kembali oleh Provos apakah yang bersangkutan masih layak atau

tidak untuk dipertahankan”. (hasil wawancara 13 Juni 2017)

Selain itu ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku Kasubagrohjas Polda

Lampung) menuturkan bahwa :

“Selama pembinaan berlangsung memang tak jarang anggota kami yang memberikan keluhan

atau masukan. Keluhan-keluhan mereka antara lain masalah pribadi, masalah dengan istri,

keluarga dan ada juga yang merasa pekerjaan mereka yang berada di bawah tekanan. Kalau soal

masukan, biasanya yang mereka mau adalah agar pimpinan satker masing-masing memberikan

perhatian terhadap anggota yang sedang bermasalah. Kami sebagai pembina berusaha untuk

mencarikan solusi dan memberikan arahan atas permasalahan mereka”. (hasil wawancara 20 Juli

2017)

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Bejo S.Psi (selaku banum psikologi

Polda Lampung)

“Pimpinan selama ini mau memperhatikan masukan-masukan serta kritik atau keluhan dari

anggota yang bermasalah selama masih dalam batas kewajaran. Pada saat pembinaan, ada anggota

yang menyampaikan keluhan bahwa pimpinannya terlalu keras dan arogan.”. (24 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara terlihat bahwa pada saat pembinaan, pembina selalu

mendengarkan keluhan atau masukan dari anggota. Dan memberikan solusi dan

arahan untuk permasalahan mereka.
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Selanjutnya mengenai respon anggota yang bermasalah terhadap pembinaan,

dalam pembinaan ini terdiri dari pembinaan psikologi/konseling, pembinaan

rohani dan mental, kegiatan wisata hati dan psikologi online. Lalu yang peneliti

wawancarai terlebih dahulu adalah mengenai cara pembina dalam melakukan

pembinaan psikologi/konseling seperti yang saya kutip dari hasil wawancara saya

dengan Briptu F (selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas)

“Selama pembinaan cara pembina menanggapi keluhan dari anggota yang dibina pertama

menanyakan apa penyebab melakukan pelanggaran lalu pembina memberi solusi namun kadang

sikap pembina agak dingin sehingga saya merasa sedikit kurang nyaman”. (hasil wawancara 9

Agustus 2017)

Selanjutnya Bripka AP (selaku anggota yang dibina karena penyidikan tidak

tuntas) mengatakan bahwa:

“Pada saat pembinaan pembina mendengarkan keluhan saya dan memberikan arahan dan solusi

untuk permasalahan saya”. (hasil wawancara 9 Agustus 2017)

Kemudian hasil wawancara saya dengan Bripda H (selaku anggota yang dibina

karena tidak masuk dinas) mengatakan bahwa :

“Sikap para pembina pada saat melakukan pembinaan kepada anggota yang bermasalah yaitu

cukup bijak dan tegas, keluhan kami diterima dengan baik untuk dicari solusi dan arahan”. (hasil

wawancara 10 Agustus 2017)

Kemudian mengenai pembinaan rohani dan mental berikut adalah hasil

wawancara dari Briptu F (selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas)

“Pada saat kegiatan pembinaan rohani dan mental kami membaca surat yasin lalu mendengarkan

ceramah. Materi yang diberikan ya seputar kehidupan beragama. Menurut saya sih materinya lebih

ke agama seharusnya sesekali ada materi lain yang berbeda”. (hasil wawancara 23 november

2017)
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Keterangan lainnya yang disampaikan oleh Bripda H (selaku anggota yang dibina

karena tidak masuk dinas) mengenai pembinaan rohani dan mental :

“Pada saat pembinaan rohani dan mental semua anggota membaca surat yasin, setelah membaca

yasin kami mendengarkan tausiyah yang diberikan oleh pembina atau ustadz. Biasanya ustadznya

ganti-ganti”. (hasil wawancara 23 november 2017)

Menurut Bripka AP (selaku anggota yang dibina karena penyidikan tidak tuntas)

“Pada saat pembinaan rohani dan mental diawali dengan pembacaan surat yasin lalu

mendengarkan ceramah yang diberikan pembina/ustadz. Materinya ya beda-beda sih tapi intinya

seputaran tentang agama.” (hasil wawancara 22 november 2017)

Kemudian wawancara dengan anggota-anggota yang dibina mengenai kegiatan

wisata hati, Briptu F (selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas)

menuturkan bahwa:

“ Saya pernah mengikuti kegiatan wisata hati,  selama mengikuti kegiatan pikiran saya menjadi

agak relax karena suasananya enak.”  (hasil wawancara 23 november 2017)

Hal lainnya yang diungkapkan oleh Bripda H (selaku anggota yang dibina karena

tidak masuk dinas) mengenai kegiatan wisata hati:

“Wisata hati itu diadakan di masjid Apung, kami di sana selama 3 hari, kegiatannya seperti

pesantren kilat. Suasana di sana itu sejuk membuat pikiran jadi tenang”. (hasil wawancara 23

november 2017)

Menurut Bripka AP (selaku anggota yang dibina karena penyidikan tidak tuntas)

“Kegiatan wisata hati menurut saya cukup bagus karena bisa menghilangkan kepenatan kami

selama bekerja.” (hasil wawancara 22 november 2017)

Lalu hasil wawancara dengan anggota-anggota yang dibina mengenai penggunaan

psikologi online adalah sebagai berikut :
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Menurut Briptu F (selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas) :

“Saya tahu kalau ada curhat online, tapi saya malas saja kalau mau cerita masalah saya disitu”.

(hasil wawancara 23 november 2017)

Hal senada diungkapkan oleh Bripda H (selaku anggota yang dibina karena tidak

masuk dinas) mengenai psikologi online:

“Saya pernah dengar tentang psikologi online tapi saya tidak begitu tahu jelasnya seperti apa”.

(hasil wawancara 23 november 2017)

Lalu menurut Bripka AP (selaku anggota yang dibina karena penyidikan tidak

tuntas) mengenai psikologi online:

Saya tahu tentang psikologi online, tapi saya tidak terpikir untuk melakukan curhat online. (hasil

wawancara 22 november 2017)

Hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan menunjukkan bahwa

pelaksana pembinaan terhadap masalah yang dihadapi selama pembinaan

berusaha untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dan menerima keluhan atau

kritik dari anggota yang dibina untuk dicari solusi dan arahan. Namun

responsivitas yang menyangkut aspek kepuasan kelompok sasaran dalam

pelaksanaan pembinaan ini dapat disimpulkan belum cukup baik karena masih ada

anggota yang mengeluh atas sikap pembina yang kurang baik pada saat

pembinaan sehingga membuat anggota tidak nyaman, ada juga yang mengeluhkan

tentang materi dalam pembinaan rohani dan mental, dan kurang begitu tertarik

dengan penggunaan psikologi online.
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6. Ketepatan

Sebuah kebijakan yang diimplementasikan kepada kelompok-kelompok sasaran

perlu dinilai apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau

bernilai. Sehubungan dengan hal tersebut maka hasil-hasil yang menunjukkan

nilai manfaat kebijakan akan dibandingkan dengan maksud dan tujuan, sehingga

akan memperlihatkan apakah kebijakan tersebut telah tepat atau kurang tepat.

Hasil wawancara oleh ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku Kasubagrohjas

Polda Lampung) “Menurut saya sudah tepat dengan adanya pembinaan untuk anggota-anggota

yang bermasalah. Manfaat yang didapat setelah anggota yang bermasalah mendapatkan pembinaan

mungkin sikap mereka perlahan mulai berubah menjadi lebih baik, seperti salah satu contohnya

anggota kami yang bermasalah yaitu Bripda H sebelumya dia jarang masuk kantor namun setelah

mendapatkan pembinaan dan dia dipindahfungsikan ke bagian SDM maka perlahan terlihat

semangat kerjanya karena harus menyelesaikan beban pekerjaan yang berbeda dari sebelumnya”.

(hasil wawancara 20 Juli 2017)

Hal serupa disampaikan oleh Bripka Rio Adi Surya, S.H. M.H. (selaku Banum

Subbag Sahlur Bagwatpers Ro SDM)

“Sudah tepat jika dilihat dari tujuan pembinaan yaitu merubah perilaku dan mentalitas anggota

karena manfaat anggota yang bermasalah mendapatkan pembinaan rohani dan mental adalah lebih

mendekatkan diri kepada agama. Dan manfaat yang didapat setelah anggota yang bermasalah

mendapatkan pembinaan psikologi adalah, mulai berfikir positif, ada semangat kerja yang baru”.

(hasil wawancara 24 Juli 2017)

Selanjutnya mengenai manfaat dan dampak dari pembinaan anggota yang

bermasalah dirasa sudah mereka rasakan seperti hasil wawancara saya dengan
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Briptu F (selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas ) mengatakan

bahwa :

“Menurut saya manfaat dari pembinaan membuat saya sadar kalau perbuatan saya sering tidak

masuk dinas itu nantinya bisa membuat saya kena PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)”.

(hasil wawancara 9 Agustus 2017)

Seperti yang saya kutip dari hasil wawancara saya dengan Bripka AP (selaku

anggota yang dibina karena penyidikan tidak tuntas)

“Manfaat setelah mengikuti pembinaan adalah saya mendapatkan arahan dan solusi atas

permasalahan yang saya alami dan kalau bisa jangan sampai saya mengulangi kesalahan seperti

itu lagi”. (hasil wawancara 9 Agustus 2017)

Kemudian seperti yang saya kutip dari hasil wawancara  saya dengan Bripda H

(selaku anggota yang dibina karena tidak masuk dinas)

“Manfaat saya mengikuti pembinaan adalah pikiran saya jadi terbuka, saya tidak ingin malas

masuk kantor lagi. (hasil wawancara 10 Agustus 2017)

Jadi, dapat peneliti simpulkan bahwa tujuan dari pembinaan sumber daya manusia

ini sudah tepat kelompok sasaran yakni para anggota Polisi yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kriteria ketepatan sudah

dapat tercapai karena setelah dilakukan analisis ternyata tujuan kebijakan merubah

perilaku dan mentalitas diri anggota dengan lebih baik dalam laksanakan tugas

sudah cukup tercapai. Dikarenakan perilaku anggota setelah pembinan mengalami

perubahan. Manfaat dari pembinaan anggota yang bermasalah sudah dirasakan

oleh anggota. Mereka beranggapan bahwa dengan pembinaan dapat membantu

mereka menyadari kesalahan mereka sehingga mereka tidak ingin melakukan

pelanggaran lagi.
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7. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pembinaan Anggota Polri

Yang Bermasalah Di Polda Lampung

1) Faktor Penghambat

Dalam pelaksanaan pembinaan anggota Polri yang bermasalah tidak selamanya

berjalan lancar. Sebagai sebuah kebijakan yang sudah dijalankan, terdapat

berbagai kendala/hambatan dalam pelaksanaannya. Untuk mengetahui hambatan

dalam pelaksanaan pembinaan anggota Polri yang bermasalah peneliti melakukan

wawancara dengan ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku Kasubagrohjas

Polda Lampung)

“Dalam pelaksanaan pembinaan anggota yang bermasalah ini mengalami hambatan yaitu masih

ada saja anggota yang malas mengikuti pembinaan rohani dan mental dan ada juga yang

berbenturan dengan waktu kerja.” (hasil wawancara 20 Juli 2017)

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Rio Adi Surya, S.H.

M.H. (selaku Banum Subbag Sahlur Bagwatpers Ro SDM) mengenai hambatan

dalam pelaksanaan pembinaan yaitu :

“ Memang masih ada saja anggota yang tidak mau dibina, selain itu faktor dana juga menjadi salah

satu faktor penghambat dalam pembinaan ini karena dalam pembinaan rohani dan mental terdapat

kegiatan wisata hati. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid terapung di pantai sari ringgung.

Kegiatan ini seperti pesantren kilat.  Seharusnya wisata hati bisa dilakukan setiap bulan, namun

dikarenakan dana yang terbatas maka kegiatan ini hanya dilakukan tiga bulan sekali”. (hasil

wawancara 24 Juli 2017)

Berdasarkan pengamatan yang peneliti lakukan, untuk kegiatan pembinaan rohani

dan kegiatan wisata hati memang pelaksanaannya juga dibantu oleh ustadz-ustadz,

namun belum ada MoU dengan lembaga-lembaga pembinaan rohani seperti
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pondok pesantren atau kementerian agama. Karena kerjasama yang dilakukan saat

ini masih bersifat individu bukan kelembagaan. Selain itu seharusnya semua para

pembina bagian psikologi memiliki latar belakang pendidikan di bidang psikologi

agar kegiatan bimbingan konseling untuk anggota yang bermasalah bisa dilakukan

dengan lebih maksimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti

menyimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anggota Polri

yang bermasalah adalah karena kesadaran yang rendah dari anggota yang

bermasalah untuk mengikuti pembinaan, tidak adanya MoU antara Polda

Lampung dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk pembinaan rohani dan tdak

semua pembina bagian psikologi memiliki latar belakang pendidikan psikologi.

2) Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, dalam pelaksanaan pembinaan anggota yang

bermasalah juga terdapat faktor pendukung. Untuk mengetahui dukungan dalam

pelakanaan pembinaan anggota Polri yang bermasalah peneliti melakukan

wawancara dengan ibu Kompol Fauzimah, S.H., M.H. (selaku Kasubagrohjas

Polda Lampung)

“Dalam pembinaan anggota yang bermasalah tentu ada faktor yang mendukung dalam pelaksanaan

yaitu adanya laporan-laporan dari kasatker apabila melihat perilaku anggota yang menyimpang

selama dalam proses pembinaan sehingga jadi cepat diatasi. Koordinasi yang tidak terputus antara

tiap bagian sangat diperlukan dalam pengawasan anggota yang bermasalah dalam proses

pembinaan karena bisa langsung ditangani dan komunikasi dari keluarga anggota yang bermasalah

juga diperlukan untuk memantau anggota yang sedang dibina”. (hasil wawancara 20 Juli 2017)
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Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Rio Adi Surya, S.H.

M.H. (selaku Banum Subbag Sahlur Bagwatpers Ro SDM) mengenai dukungan

dalam pelaksanaan pembinaan yaitu :

“Kedekatan seorang pimpinan atau kepala satuan kerja untuk anggota yang bermasalah untuk

membangkitkan semangat anggota bahwa yang bersangkutan adalah polisi yang berguna jadi

pimpinan sangat berpengaruh dalam proses pembinaan”. (hasil wawancara 24 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor

pendukung dalam pembinaan anggota Polri yang bermasalah antara lain;

- Laporan-laporan dari kasatker apabila melihat perilaku anggota yang

menyimpang  selama dalam proses pembinaan sehingga jadi cepat diatasi.

- Koordinasi yang tidak terputus antara tiap bagian dalam pengawasan anggota

yang bermasalah.

- Komunikasi dari keluarga anggota yang bermasalah untuk mau bekerjasama

dalam memantau anggota yang sedang dibina.

- Kerjasama dengan para ustadz dan pendeta untuk membantu dalam kegiatan

pembinaan kerohanian bagi anggota yang bermasalah.

B. Pembahasan Evaluasi Pembinaan Anggota Polri Yang Bermasalah Di

Polda Lampung

Pada tahap ini, pembahasan dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah

ditetapkan. Pembahasan dilakukan oleh peneliti berdasarkan data dari hasil

penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun pembahasan
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mengenai “Evaluasi pembinaan anggota Polri yang bermasalah” akan

dideskripsikan sebagai berikut :

1. Efektivitas

Efektivitas selalu berkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan

hasil yang sesungguhnya dicapai. Apabila pencapaian tujuan-tujuan daripada

organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Pengertian

tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar dari organisasi

maka semakin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul Pengantar Analisis Kebijakan

Publik menyatakan bahwa :

“Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat)

yang diharapkan. Atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan yang secara

dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau

layanan atau nilai moneternya”. (Dunn, 2003 : 429)

Apabila setelah pelaksanaan kegiatan kebijakan publik ternyata dampaknya tidak

mampu memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi masyarakat, maka dapat

dikatakan bahwa suatu kegiatan kebijakan publik hasilnya tidak langsung efektif

dalam jangka pendek, akan tetapi setelah melalui proses tertentu. Adapun yang

dimaksud dengan efektivitas dalam evaluasi pembinaan anggota Polri yang

bermasalah adalah bagaimana peraturan ini mampu mengurangi anggota Polisi

yang bermasalah karena telah melanggar disiplin kode etik kepolisian.
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Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa adanya faktor-faktor

yang menjadi penyebab mengapa pelaksanaan pembinaan anggota Polri yang

bermasalah tidak berjalan efektif yaitu sebagai berikut :

a. Kesadaran yang rendah dari anggota yang bermasalah untuk mengikuti

pembinaan.

b. Waktu yang berbenturan dengan tugas anggota

Pelaksanaan pembinaan anggota Polri yang bermasalah jika dilihat dari

ketercapaian hasil/output nya belum tercapai. Terbukti bahwa dari total anggota

polisi yang bermasalah tidak semuanya berhasil dibina. Dari uraian di atas peneliti

menyimpulkan bahwa efektivitas pembinaan anggota Polri yang bermasalah

belum sepenuhnya tercapai. Tidak tercapainya hasil/output kebijakan pembinaan

anggota yang bermasalah tersebut dikarenakan masih adanya anggota yang

direkomendasikan PTDH (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat).

2. Efisiensi

Menurut Dunn (2003-430) berpendapat bahwa efisiensi berkenaan dengan jumlah

usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi

yang merupakan sinonim dari rasional ekonomi, adalah merupakan hubungan

antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau

layanan. Dalam dimensi ini peneliti membagi ke dalam dua sub fokus dengan

fenomena di lapangan berdasarkan hasil wawancara, dan juga dokumentasi.
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1). Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

Dalam sub indikator efisiensi pemanfaatan sumber daya diukur dari tingkat

penggunaan sumber daya yang optimum untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan

pembinaan anggota Polri yang bermasalah. Berdasarkan hasil wawancara pada

Biro SDM Polda Lampung, masing-masing bagian sudah melaksanakan perannya

masing-masing sebagaimana mestinya dengan berkoordinasi antar bagian dalam

pelaksanaan pembinaan anggota yang bermasalah.

2). Efisiensi Waktu

Efisien dalam bentuk pemanfaatan waktu juga diperlukan untuk memaksimalkan

kegiatan yang berlangsung, semakin lama waktu yang digunakan dengan hasil

yang tidak memuaskan atau tidak mencapai tujuan, maka organisasi tersebut telah

gagal memanfaatkan waktu yang ada dalam pelaksanaan suatu program ataupun

kebijakan. Dalam indikator ini peneliti menentukan ukuran efisiensi waktu

berdasarkan waktu yang telah ditetapkan, apakah dengan waktu yang telah

ditetapkan itu para pembina anggota polisi yang bermasalah mampu

menyelesaikan pembinaan.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19

Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik

Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 59 ayat 4 tentang penetapan

administrasi penjatuhan hukuman yaitu Pengemban fungsi SDM Polri bidang

perawatan personel atau panitia penguji kesehatan personel Polri atau fungsi

Propam Polri bidang rehabilitasi personel atau Lemdikpol melaksanakan putusan
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terhadap sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan

Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri kepada Pelanggar,

paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya Putusan KKEP.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan waktu yang sudah bisa dimanfaatkan

oleh pelaksana pembinaan, karena sesuai dengan peraturan. Selain itu pembinaan

tiap anggota berbeda-beda karena lamanya proses pembinaan tergantung pada

perubahan perilaku anggota yang dibina, apabila dalam pembinaan mereka tidak

mengalami perubahan yang signifikan ke arah yang lebih baik maka pembinaan

akan memakan waktu lama dan lebih dari satu bulan lamanya.

3. Kecukupan

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai

sudah dirasakan mencukupi dari berbagai hal. Dunn (2003:430) mengemukakan

bahwa kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas

memuaskan kebutuhan, nilai, kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.

Dapat disimpulkan bahwa kecukupan masih berhubungan dengan efektivitas

dengan mengukur atau memprediksi seberapa jauh alternatif yang ada dapat

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang

terjadi.

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada 2 indikator yaitu kecukupan dalam

pencapaian tujuan pembinaan anggota Polri yang bermasalah dan kecukupan

dalam pengawasan.



107

Untuk kecukupan pencapaian tujuan pembinaan materi-materi yang digunakan

dalam pembinaan rohani dan mental dirasa sudah cukup selain itu juga ditambah

dengan pelaksanaan kegiatan wisata hati. Lalu adanya alternatif dalam pembinaan

anggota yang bermasalah oleh bagian psikologi yang mempunyai sebuah inovasi

yaitu psikologi online untuk membantu anggota-anggota yang bermasalah.

Selanjutnya mengenai kecukupan dalam tingkat pengawasan sudah berjalan

dengan baik karena anggota-anggota yang bermasalah akan selalu diawasi baik

selama proses pembinaan maupun setelah pembinaan.

4. Perataan

Perataan dalam kebijakan dapat dikatakan sebuah keadilan yang diberikan

diperoleh sasaran kebijakan. Dunn (2003:434) menyatakan bahwa kriteria

kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial menunjuk pada

distribusi akibat dan usaha kelompok yang berbeda-beda dalam masyarakat. Suatu

kebijakan atau program tertentu dapat efektif, efisien dan mencukupi apabila

biaya atau manfaatnya merata.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pembinaan telah

didistribusikan atau diberikan oleh pembina kepada kelompok sasaran yakni

anggota-anggota yang bermasalah. Semua anggota yang bermasalah mendapatkan

pembinaan yang sama dan mendapat perlakuan yang sama serta tidak ada yang

dibeda-bedakan. Dan anggota-anggota yang dibina mendapatkan nasehat, arahan

atau solusi pada saat pembinaan.
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5. Responsivitas

Responsivitas dalam kebijakan publik dapat diartikan sebagai respon dari suatu

aktivitas. Yang berarti tanggapan sasaran kebijakan publik atas penerapan suatu

kebijakan. Menurut Dunn (2003:437) menyatakan bahwa responsivitas berkenaan

dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, prefensi atau

nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan

dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah

terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan

dilaksanakan, juga masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan

dalam bentuk yang berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa

penolakan.

Menanggapi masalah responsivitas mengenai pembinaan anggota Polri yang

bermasalah peneliti menyimpulkan berdasarkan hasil wawancara kepada anggota

yang dibina, respon anggota yang bermasalah terhadap pelaksanaan pembinaan

belum cukup baik karena masih ada anggota yang mengeluh atas sikap pembina

yang kurang baik pada saat pembinaan sehingga membuat anggota tidak nyaman,

ada juga yang mengeluhkan tentang materi dalam pembinaan rohani dan mental,

dan kurang begitu tertarik dengan penggunaan psikologi online.

6. Ketepatan

Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program /kebijakan dan pada

kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Menurut Dunn (2003:499)

menyatakan bahwa kelayakan adalah :
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“Kriteria dapat dipakai untuk menseleksi sejumlah alternatif untuk dijadikan

rekomendasi dengan menilai apakah hasil dari alternatif yang direkomendasikan

tersebut merupakan pilihan tujuan yang layak. Kriteria kelayakan dihubungkan

dengan rasionalitas subtansi tujuan bukan cara atau instrumen untuk

merealisasikan tujuan tersebut”.

Artinya ketepatan dapat diisi oleh indikator keberhasilan kebijakan lainnya (bila

ada). Misalnya dampak lainnya yang tidak mampu negatif atau dimungkinkan

alternatif lain yang dirasakan lebih baik dari suatu pelaksanaan kebijakan

sehingga kebijakan bisa lebih dapat bergerak secara lebih dinamis.

Pembinaan anggota Polri yang bermasalah di Polda dibentuk berdasarkan

rumusan masalah sebagai berikut :

a) Bahwa untuk mengatasi anggota yang bermasalah perlu dilakukan

pembinaan psikologi, serta pembinaan rohani dan mental.

b) Anggota yang bermasalah adalah anggota yang melanggar peraturan

disiplin atau kode etik kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa dalam ketepatan

penetapan target sasaran telah sesuai dengan tujuan, dan pada ketepatan manfaat

pembinaan yang dilakukan sangat berguna bagi kepolisian untuk dapat membina

anggota-anggota yang bermasalah sehingga bisa merubah perilaku dan mentalitas

diri anggota menjadi lebih baik.
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7. Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Dalam Pembinaan Anggota Polri Yang

Bermasalah

Adapun dalam pelaksanaan pembinaan juga terdapat faktor pendukung dan faktor

penghambat yang dialami oleh pihak pelaksana kebijakan, berdasarkan hasil

wawancara peneliti bahwa faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan

pembinaan anggota Polri yang bermasalah adalah :

1) Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, peneliti

menyimpulkan bahwa hambatan dalam pelaksanaan pembinaan anggota Polri

yang bermasalah adalah karena kesadaran yang rendah dari anggota yang

bermasalah untuk mengikuti pembinaan, tidak adanya MoU antara Polda

Lampung dengan lembaga-lembaga keagamaan untuk pembinaan rohani dan tdak

semua pembina bagian psikologi memiliki latar belakang pendidikan psikologi.

Dengan adanya kendala seperti ini yang membuat Polda Lampung mengalami

kesulitan. Dengan adanya masalah tersebut ini membuktikan bahwa kurangnya

kesiapan Polda dalam pembinaan anggota Polri yang bermasalah.

2) Faktor Pendukung

Dalam pembinaan anggota yang bermasalah di Polda Lampung juga tentunya ada

faktor yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan anggota yang bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor

pendukung dalam pembinaan anggota Polri yang bermasalah antara lain;
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- Laporan-laporan dari kasatker apabila melihat perilaku anggota yang

menyimpang  selama dalam proses pembinaan sehingga jadi cepat diatasi.

- Koordinasi yang tidak terputus antara tiap bagian dalam pengawasan anggota

yang bermasalah.

- Komunikasi dari keluarga anggota yang bermasalah untuk mau bekerjasama

dalam memantau anggota yang sedang dibina.

- Kerjasama dengan para ustadz dan pendeta untuk membantu dalam kegiatan

pembinaan kerohanian bagi anggota yang bermasalah.

Dengan adanya faktor-faktor pendukung seperti ini diharapkan pelaksanaan

pembinaan anggota yang bermasalah dapat berjalan lebih baik lagi karena

kerjasama semua pihak yang berkaitan dengan pembinaan ini sangat diperlukan

apabila ingin pembinaan ini be\

rhasil.



VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti tentang “Pembinaan SDM Polda

Lampung studi pada anggota Polri yang bermasalah maka kesimpulannya yaitu :

1. Efektivitas

Pada dimensi efektivitas belum cukup baik karena ketercapaian hasil/outputnya

belum tercapai dikarenakan masih ada beberapa anggota yang mendapatkan

rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

2. Efisiensi

Pada dimensi efisiensi sudah cukup baik. Peneliti membagi ke dalam dua bagian

yaitu :

- Efisiensi pemanfaatan sumber daya sudah cukup baik karena bagian perawatan

personel (bag watpers) dan bagian psikologi (bag psi) sudah cukup baik untuk

memanfaatkan sumber daya yang ada.

- Efisiensi waktu sudah cukup baik karena para pembina anggota polisi yang

bermasalah menyelesaikan pembinaan sesuai dengan waktu yang telah

ditetapkan.
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3. Kecukupan

Pada dimensi kecukupan sudah cukup baik karena berdasarkan tingkat

pencapaian tujuan pembinaan juga digunakan alternatif lain yang bisa digunakan

dalam pembinaan dan tingkat pengawasan pihak pelaksana juga berjalan dengan

baik.

4. Perataan

Pada dimensi perataan sudah cukup baik karena semua anggota yang bermasalah

mendapatkan pembinaan dan perlakuan yang sama pada saat pembinaan.

5. Responsivitas

Pada dimensi responsivitas belum cukup baik karena anggota-anggota yang

dibina tidak semuanya merespons baik hal-hal yang berkaitan dengan

pembinaan.

6. Ketepatan

Pada dimensi ketepatan sudah cukup baik karena anggota yang bermasalah sudah

merasakan manfaat dari pembinaan.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu :

1. Adanya MoU antara Polda Lampung dengan lembaga-lembaga keagamaan

untuk pembinaan rohani.

2. Semua para pembina bagian psikologi seharusnya memiliki latar belakang

pendidikan psikologi.

3. Pembina harus bersikap lebih ramah dan simpati pada saat pembinaan agar

anggota yang dibina merasa nyaman.

4. Sebaiknya diperkuat dengan materi tentang pengembangan diri.

5. Polda Lampung seharusnya rutin mengadakan kegiatan outbond pada masing-

masing divisi agar stress kerja para personel dapat berkurang. Selain itu

dengan kegiatan outbond diharapkan terjalin komunikasi dan hubungan yang

baik antara pimpinan dan anggota terlebih jika ada anggotanya yg bermasalah.

Kedekatan seorang pimpinan sangat penting untuk anggota baik untuk

perubahan perilaku mereka maupun untuk membangkitkan semangat kerja

anggota.
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