
 

 

 

LAMPIRAN 

 



Lampiran 1 

PANDUAN WAWANCARA 

Kepemimpinan Perempuan Di Polda Lampung 

Informan : Kapolda Lampung 

1. Bagaimana kepemimpinan di Polda Lampung ? 

2. Bagaimana kepemimpinan perempuan di Polda Lampung ? 

Informan : Kabid Humas Polda Lampung, Kanit Dikmas Ditlantas Polda Lampung, 

Panit PJR Induk 01 

a) Gaya Kepemimpinan Perempuan 

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan di Polda Lampung ? 

2. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung berperan aktif dalam setiap 

tugas ? 

3. Apakah pemimpin selalu menciptakan komunikasi dan loyalitas yang baik 

dalam melaksanakan tugas ? 

b) Gaya Kepemimpinan Transformasional 

1. Bagaimana jika di dalam organisasi terdapat ketidakpastian seperti terdapat 

kekurangan data yang akurat dalam proses manajemen, perubahan lingkungan 

organisasi, dan lain-lain, apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung 

memberikan toleransi terhadap hal tersebut  ? 

2. Bagaimana pemimpin perempuan di Polda Lampung melaksanakan semua 

tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya ? 

3. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu berpartisipasi dengan 

anggota dalam setiap kesempatan ? 



4. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu meriview dari setiap 

hasil pekerjaan baik? 

5. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung lebih aktif untuk setiap 

kegiatan organisasi/pekerjaan daripada anggotanya ? 

6. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu mendengrkan 

kritik/saran dari anggotanya ? 

7. Bagaimana jika di dalam organisasi terdapat permasalahan/kesulitan yang 

terjadi, apa yang akan dilakukan oleh pemimpin perempuan di Polda Lampung 

? 

8. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu antusias untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan sasaran ? 

9. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu mengontrol setiap 

anggota dalam setiap pekerjaan ? 

10. Menurut anda, apakah setiap anggota harus memiliki kemampuan professional 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya ? 

11. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung tidak pernah menyerah dan 

menghindari setiap bentuk perlawanan dan hambatan dari anggota pada saat 

pemberdayaan organisasi ? 

12. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu menerima kritik 

baik/buruk mengenai kepemimpinannya dengan terbuka dan senang hati ? 

13. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung dengan keyakinan dan 

ketabahan melaksanakan setiap program yang ada di dalam organisasi ? 

14. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung memiliki pemikiran 

berdasarkan mental yang kuat dan positif ? 



15. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung mampu menilai kekuatan 

dan kelemahan dalam diri sendiri ? 

16. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung yakin berhasil/takut gagal 

dalam setiap tugas yang di bebankan pada dirinya sendiri ? 

17. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung dapat menempatkan 

kepentingan pribadinya yang kedua dan kepentingan organisasi yang pertama 

? 

18. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung komunikatif pada setiap 

anggotanya saat bekerja ? 

19. Bagaimana pemimpin perempuan di Polda Lampung dalam mengambil 

keputusan ? 

20. Bagaimana cara pemimpin perempuan di Polda lampung agar dapat dipercaya 

sebagai seorang pemimpin ? 

21. Menurut anda, apakah pemimpin khusus nya perempuan harus memiliki 

kecakapan dalam berorganisasi/bekerja ? 

22. Menurut anda, apakah pemimpin khususnya perempuan harus ramah pada 

setiap anggota dan masyarakat yang dilayani nya ? 

23. Hal apasaja yang pemimpin (khusus nya perempuan ) lakukan agar dipandang 

baik oleh anggotanya dan masyarakat yang dilayani ? 

24. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung menginginkan setiap 

anggotanya memahami konsep dan nilai yang ditawarkan oleh pemimpin 

tersebut? 

25. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampungn memiliki keinginan yang 

kuat untuk menyamakan konsep dan kepercayaan pada semua anggotanya ? 



26. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu menerima kritik/saran 

terhadap pendapat yang diutarakannya sepanjang hal tersebut rasional dan 

bermanfaat bagi organisasi ? 

27. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung memberikan 

kesempatan/tidak dalam setiap rapat kepada anggota yang ingin berkontribusi 

untuk menyempurnakan organisasi agar beralan efektif ? 

Informan : Kabid Humas Polda Lampung, Kanit Dikmas Ditlantas Polda Lampung, 

Panit PJR Induk 01 

a) Syarat yang harus dimiliki pemimpin 

1. Apasaja syarat untuk menjadi pemimpin khususnya perempuan di Polda 

Lampung ? 

2. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki keinginan untuk 

terus memajukan diri sendiri sebagai pemimpin ? 

3. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki rasa ingin tahu 

yang besar dalam hal apapun ? 

4. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki antusiasme tinggi 

dalam segala hal ? 

5. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung termasuk pemimpin yang 

perfeksionis ? 

6. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung mudah beradaptasi dengan 

lingkungan pekerjaan ? 

7. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung ulet dalam bekerja ? 

8. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung termasuk pemimpin yang 

peka terhadap lingkungan ? 



9. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung termasuk pemimpin yang 

komunikatif ? 

10. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung berjiwa wiraswasta ? 

11. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung siap menerima tugas apapun 

dan berani mengambil resiko ? 

12. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu adil dalam 

mempertimbangkan keputusan ? 

13. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki pengetahuan yang 

luas dan selalu haus akan ilmu ? 

14. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki motivasi dan 

idealisme yang tinggi ? 

15. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki daya inovasi dalam 

bekerja ? 

Informan : Anggota Humas Polda Lampung, Anggota Dikmas Ditlantas Polda 

Lampung, Anggota PJR Induk 01 

a) Gaya Kepemimpinan Perempuan 

1. Bagaimana kepemimpinan perempuan di Polda Lampung ? 

2. Apakah setiap anggota berperan aktif dalam setiap tugas ? 

3. Apakah pemimpin selalu menciptakan komunikasi dan loyalitas yang baik 

dalam melaksanakan tugas dengan anggota ? 

b) Gaya Kepemimpinan Transformasional 

1. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu memberikan toleransi 

yang tinggi terhadap segala bentuk ketidakpastian di dalam organisasi seperti 

terdapat kekurangan data yang akurat dalam proses manajemen, perubahan 

lingkungan organisasi, dan lain-lain ? 



2. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung mampu melaksanakan 

semua tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya dengan baik ? 

3. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu berpartisipasi dengan 

anggota dalam setiap kesempatan ? 

4. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu meriview dari setiap 

hasil pekerjaan pada setiap anggotanya ? 

5. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung lebih aktif untuk setiap 

kegiatan organisasi/pekerjaan daripada anggotanya ? 

6. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu mendengrkan 

kritik/saran dari anggotanya ? 

7. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu mengidentifikasi 

permasalahan yang ada dalam organisasi dan berusaha menghilangkan 

kesulitan yang mungkin dihadapi ? 

8. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu antusias untuk dapat 

menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan sasaran ? 

9. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu mengontrol setiap 

anggota dalam setiap pekerjaan ? 

10. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung memberikan pengertian pada 

setiap anggota agar memiliki kemampuan professional dalam melaksanakan 

tugas dan kewajibannya ? 

11. Bagaimana jika ada bentuk perlawanan dan hambatan dari anggota pada saat 

pemberdayaan organisasi, biasa nya hal apa yang dilakukan oleh pemimpin  ? 

12. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu menerima kritik 

baik/buruk mengenai kepemimpinannya dengan terbuka dan senang hati ? 



13. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung dengan keyakinan dan 

ketabahan melaksanakan setiap program yang ada di dalam organisasi ? 

14. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung memiliki pemikiran 

berdasarkan mental yang kuat dan positif ? 

15. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung dapat menempatkan 

kepentingan pribadinya yang kedua dan kepentingan organisasi yang pertama 

? 

16. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung komunikatif pada setiap 

anggotanya saat bekerja ? 

17. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung pintar dalam mengambil 

keputusan ? 

18. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung mampu memenuhi syarat 

sebagai seorang pemimpin ? 

19. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung dapat dipercaya sebagai 

seorang pemimpin ? 

20. Apakah pemimpin perempuan di polda Lampung memiliki kecakapan dalam 

berorganisasi/bekerja ? 

21. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung ramah pada setiap anggota 

dan masyarakat yang dilayani nya ? 

22. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung dipandang baik oleh anggota 

dan masyarakat yang dilayani nya ? 

23. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung tidak mementingkan dirinya 

sendiri ? 



24. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung memiliki keinginan yang 

kuat untuk mempengaruhi setiap anggota agar dapat menerima konsep yang 

diberikan pemimpin tersebut ? 

25. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung menginginkan setiap 

anggotanya memahami konsep dan nilai yang ditawarkan oleh pemimpin 

tersebut? 

26. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampungn memiliki keinginan yang 

kuat untuk menyamakan konsep dan kepercayaan pada semua anggotanya ? 

27. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu menerima kritik/saran 

terhadap pendapat yang diutarakannya sepanjang hal tersebut rasional dan 

bermanfaat bagi organisasi ? 

28. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung memberikan 

kesempatan/tidak dalam setiap rapat kepada anggota yang ingin berkontribusi 

untuk menyempurnakan organisasi agar beralan efektif ? 

 

 

Informan : Anggota Humas Polda Lampung, Anggota Dikmas Ditlantas Polda 

Lampung, Anggota PJR Induk 01 

a) Syarat yang harus dimiliki pemimpin 

1. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung sudah memenuhi syarat-

syarat untuk menjadi seorang pemimpin  ? 

2. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki rasa ingin tahu 

yang besar dalam hal apapun ? 



3. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki kepandaian yang 

beraneka ragam ? 

4. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki antusiasme tinggi 

dalam segala hal ? 

5. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung termasuk pemimpin yang 

perfeksionis ? 

6. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung mudah beradaptasi dengan 

lingkungan pekerjaan ? 

7. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung ulet dalam bekerja ? 

8. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung termasuk pemimpin yang 

peka terhadap lingkungan ? 

9. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung termasuk pemimpin yang 

komunikatif ? 

10. Apakah pemimpin perempuan di Polda lampung selalu adil dalam 

mempertimbangkan keputusan ? 

11. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki motivasi dan 

idealisme yang tinggi ? 

12. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki daya inovasi dalam 

bekerja ? 

Informan : Masyarakat 

1. Menurut anda apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung sudah sesuai 

untuk menjadi pemimpin di bidang tersebut saat ini ? 

2. Bagaimana pandangan anda terhadap pemimpin perempuan di Polda Lampung 

? 



3. Apakah pemimpin perempuan di Polda Lampung ramah pada masyarakat 

yang di layani ? 

4. Hal apasaja yang biasanya dilakukan oleh pemimpin perempuan di Polda 

Lampung saat berhadapan dengan masyarakat yang membutuhkan nya ? 

  



A. Tabel Triangulasi Wawancara 

Fokus 1. Faktor-faktor yang menentukan perempuan dapat menjadi pemimpin di Polda Lampung 

a. Kemandirian, berhasrat memajukan diri sendiri 

No Informan Data Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Saya bekerja dengan prinsip kalau saya harus 

bekerja serius, karena hal ini menyangkut 

jabatan saya sekarang,di humas saya 

diharuskan untuk tahu segala hal dan saya harus 

mempelajari itu,saya harus banyak bertanya 

dengan bidang-bidang lain untuk menambah 

pengetahuan saya dan agar saya berproses lebih 

baik” 

Di humas harus tahu segala hal 

untuk menambah pengetahuan 

saya dan agar saya berproses 

lebih baik 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

 

“Tentu pemimpin kami baik saat berdinas 

ataupun diluar kedinasannya memiliki 

keinginan untuk menjadi lebih baik dan 

mungkin secara tidak langsung dapat 

memberikan kontribusi untuk bidang kami” 

Pemimpin kami berkeinginan 

menjadi lebih baik . 

3 Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Dari pandangan saya ibu kabid humas dalam 

bekerja selalu terlihat harus lebih baik dari yang 

lain terlihat dimanapun beliau bekerja selalu 

harus menghasilkan yang terbaik” 

Ibu kabid humas dalam bekerja 

selalu terlihat harus lebih baik 

dari yang lain. 

4 Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Saya tidak hanya ingin memajukan diri saya 

sendiri untuk lebih baik namun saya juga harus 

bisa memajukan Instansi dimana saya bekerja 

dan tentu pekerjaan saya” 

Tidak hanya memajukan diri 

sendiri tetapi untuk Instansi 

dan pekerjaan 

5 Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Secara keseluruhan beliau terlihat sangat 

berdedikasi tinggi untuk instansinya bahkan 

terlihat bidang yang beliau pimpin harus terus 

lebih baik dari hari ke hari karena beliaupun 

terus memperbaiki individunya untuk kebaikan 

di dikmas” 

Sebagai pemimpin di dikmas 

beliau terus memperbaiki diri 

untuk kebaikan dikmas 

6 Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Dalam bekerja tentunya saya harus membuat 

instansi saya terutama bidang saya dilihat lebih 

baik oleh semua kalangan, jadi saya sebagai 

pemimpin di PJR induk 01 harus bisa 

memajukan diri saya dulu baru kepada anggota 

saya” 

Sebagai pemimpin PJR Induk 

01 harus bisa memajukan diri 

sendiri dulu 

7 Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Pemimpin di PJR Induk 01 selalu berusaha 

tampil baik disetiap tugas, bahkan beliau bisa 

turun langsung atau memberi contoh dulu 

kepada kami berdasarkan pengalaman beliau 

bertugas” 

Pemimpin di PJR Induk 01 

selalu berusaha tampil baik 

disetiap tugas 

 Kesimpulan : Sebagai salah satu pemimpin perempuan di Polda Lampung keinginan untuk terus lebih baik 

dan berhasrat untuk memajukan diri sendiri terlihat jelas dengan terus menambah pengetahuan bagi masing-

masing pemimpin agar dapat berkontribusi dengan Instansi dan anggota. 

 

 

 



b. Besar Rasa Ingin Tahu 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Tidak hanya di humas tapi dimanapun diberi 

tanggung jawab tugas saya selalu banyak 

bertanya dengan yang mengerti atau pada 

bidang lain. Jadi jika ada kesalahan yang terjadi 

pada saya itu membuat saya pintar karena hal 

tersebut saya harus mencari tahu lebih banyak 

lagi informasi yang tidak diketahui sebelumnya” 

Bertugas dimana saja harus 

mencari tahu lebih banyak lagi 

informasi yang tidak diketahui 

sebelumnya. 

 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Beliau dapat dikatakan sebagai pemimpin yang 

ingin tahu banyak hal terutama untuk bidang 

yang beliau pimpin karena beliau dituntut untuk 

itu sebagai kabid humas di Polda Lampung ini 

agar tugas berjalan baik dan bisa mengeluarkan 

ide-ide baru untuk bertugas” 

 

Beliau termasuk pemimpin 

yang ingin tahu banyak hal 

pada bidangnya. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Baik dengan wartawan ataupun masyarakat 

beliau sebagai pemimpin di bidang humas ada 

timbal balik nya diberbagai hal, misalnya ketika 

wartawan dan masyarakat membutuhkan beliau 

untuk mendapatkan informasi beliau akan 

berikan begitu juga sebaliknya beliau selalu 

bertanya dengan wartawan atau masyarakat 

terkait hal yang beliau perlu ketahui” 

 

Kabid humas selalu bertanya 

dengan wartawan atau 

masyarakat terkait hal yang 

beliau perlu ketahui. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Saat bertugas banyak hal yang saya temui 

terutama di lapangan namun banyak hal juga 

yang tidak semuanya saya ketahui jadi 

adakalanya hal yang perlu saya ketahui saya 

bertanya kepada orang yang paham akan hal 

tersebut” 

 

Saat di lapangan hal yang 

perlu saya ketahui saya 

bertanya kepada orang yang 

paham akan hal tersebut. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Bertugas dimana saja beliau tidak sungkan-

sungkan untuk bertanya dengan siapapun 

termasuk dengan anggota perihal apapun yang 

beliau belum mengetahuinya” 

 

Bertanya dengan anggota 

perihal apapun yang belum 

diketahui 

 

6 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Meskipun saya seorang pemimpin tetapi 

dimanapun saya bertugas ada hal-hal yang saya 

tidak ketahui dan saya harus bertanya dengan 

orang lain untuk kepentingan tugas” 

 

Ada hal-hal yang saya tidak 

ketahui dan saya harus 

bertanya dengan orang lain 

untuk kepentingan tugas. 

 

 

7 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Dengan anggota beliau sering berinteraksi 

dalam hal pekerjaan bahkan tidak jarang beliau 

bertanya mengenai hal apasaja yang ditemui 

ketika kami tugas di lapangan dan hal apa saja 

yang perlu beliau ketahui dalam kapasitasnya 

sebagai Panit PJR Induk 01”  

 

Tidak jarang beliau bertanya 

hal apa saja yang perlu beliau 

ketahui dalam kapasitasnya 

sebagai Panit PJR Induk 01. 

 Kesimpulan :Rasa ingin tahu yang besar terlihat dari beberapa pemimpin perempuan di Polda Lampung 

terkait pekerjaan pada bidang masing-masing. 



c. Multiterampil atau memiliki kepandaian beraneka ragam. 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Sejak saya menjadi kabid humas di Polda 

Lampung ini saya berpikir bahwa saya harus tahu 

dan menguasai berbagai bidang yang ada di Polda 

Lampung ini meskipun saya memiliki keterbatasan 

tetapi saya harus aktif disegala bidang” 

Sejak menjadi Kabid Humas 

meskipun saya memiliki 

keterbatasan tetapi saya 

harus aktif disegala bidang. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Sampai saat ini beliau sangat bisa memberikan 

pandangan kepada kami dalam hal pekerjaan untuk 

bidang apapun yang kami diskusikan terutama 

yang berkontribusi dengan pekerjaan kami. 

Contohnya beliau dipercaya sebagai ketua untuk 

acara Polda Lampung yang mengedepankan 

pelayanan di Lampung Fair dan mendapatkan gelar 

tebaik ke 2, meskipun itu secara tidak langsung 

bukan bidang beliau tapi beliau bias 

melaksanakannya dengan baik” 

 

Sampai saat ini beliau sangat 

bisa memberikan pandangan 

dalam hal pekerjaan untuk 

bidang apapun yang di 

diskusikan terutama yang 

berkontribusi dengan 

pekerjaan kami. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Selama ini setiap ada informasi apapun beliau 

selalu bisa menanggapinya dengan baik sebagai 

juru bicara Polda Lampung. Saat turun dan 

berinteraksi dengan wartawan selama ini cukup 

baik begitu juga dengan masyarakat beliau selalu 

terbuka dan menampung setiap aspirasi yang 

disampaikan” 

 

Selama ini setiap ada 

informasi apapun beliau 

selalu bisa menanggapinya 

dengan baik sebagai juru 

bicara Polda Lampung 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Setiap pemimpin memang harus memiliki 

kecakapan dalam bekerja. Misalnya dalam bidang 

saya di Dikmas saya dituntut harus bisa turun ke 

masyarakat untuk memberikan pendidikan 

terutama keselamatan berlalu lintas kepada 

masyarakat dan saat berdampingan dengan 

masyarakat saya selalu memberikan 

sosialisasi,peragaan di TK,Pembina upacara,dll” 

 

Setiap pemimpin memang 

harus memiliki kecakapan 

dalam bekerja. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Setiap tugas yang biasanya kami laksanakan 

setiap hari untuk turun ke lapangan baik itu ke 

masyarakat,sekolah,universitas dll beliau selalu 

terlibat langsung untuk menjadi pemimpin upacara 

di sekolah, memberikan himbauan ke masyarakat, 

memberikan ilmu untuk patroli keamanan sekolah 

(PKS) dll” 

 

Setiap tugas beliau terlibat 

langsung. 

 

6 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Saat di PJR induk 01 sesuai dengan tugas nya 

yaitu patroli jalan raya saya walaupun perempuan 

diharuskan untuk pandai berkendara,saat ada 

kecelakaan di jalan raya saya harus bias 

menangani,saat terjadi kemacetan saya harus bias 

melancarkan jalur,dll. Dulu saat saya masih 

bertugas di Ring 1 kepresidenan walaupun saya 

perempuan tetapi saya harus bisa menjadi 

 

Saat di PJR induk 01 sesuai 

dengan tugas nya yaitu 

patroli jalan raya walaupun 

perempuan diharuskan untuk 

pandai di setiap tugas. 



penembak jitu” 

 

7 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Setiap pemimpin pasti memiliki kecakapan di 

bidangnya untuk contoh kepada seluruh anggota 

yang di pimpinnya”  

 

Setiap pemimpin pasti 

memiliki kecakapan di 

bidangnya. 

 Kesimpulan :Setiap pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki keterampilan yang beragam 

walaupun memiliki keterbatasan masih tetap aktif,terlibat langsung disetiap tugas,serta memliki kecakapan 

yang baik. 

 

d. Memiliki rasa humor, antusiasme tinggi, dan suka berkawan 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Ketika saya menjalankan tugas dan 

berhadapan dengan siapapun selagi saya 

mampu saya pasti akan membantu. Misalnya 

dengan masyarakat yang saya layani. Di 

masyarakat ada sebuah kegiatan dan mereka 

mengundang saya untuk hadir baik sebagai 

pembicara atau sekedar hadir saja,selagi saya 

bisa akan saya hadiri,agar saya dekat dengan 

masyarakat sesuai dengan slogan kami yaitu 

„saya penolong, saya dipercaya‟ ” 

Ketika saya menjalankan tugas 

dan berhadapan dengan 

siapapun selagi saya mampu 

saya pasti akan membantu agar 

saya dekat dengan masyarakat. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Memang beliau tipe pemimpin yang antusias 

terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan 

berhubungan dengan masyarakat” 

 

Tipe pemimpin yang antusias 

terhadap segala sesuatu yang 

berkaitan dengan humas. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Sesuai dengan bidangnya beliau memang 

dekat dengan wartawan terlebih dengan 

masyarakat yang dilayani, bahkan bisa 

dikatakan beliau siap 24 jam untuk memberikan 

informasi pada kami” 

 

Sesuai dengan bidangnya 

beliau memang dekat dengan 

wartawan terlebih dengan 

masyarakat yang dilayani. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Tentu kami dekat dengan masyarakat karena 

bidang kami yaitu untuk pendidikan masyarakat 

terutama di bidang lalu lintas. Kami satu tim 

dikmas ini tidak bosan untuk terus bersosialisasi 

kepada masyarakat” 

 

Kami dekat dengan 

masyarakat karena bidang 

kami yaitu untuk pendidikan 

masyarakat. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Untuk kegiatan kami sehari-hari seperti 

sosialisasi dll hampir setiap hari beliau 

mengingatkan anggota untuk mempersiapkan 

segala sesuatunya untuk pelaksanaan tugas 

tersebut, memang beliau terlihat antusias ” 

 

Beliau terlihat antusias disetiap 

pelaksanaan tugas. 



 

6 

 

Ibu Ani Sahanah, S.E 

Selaku Kepala Sekolah 

TK Baitul Jannah 

 

“Menurut saya ibu Enti sebagai pimpinan di 

dikmas baik, setiap kegiatan Polsanak (Polisi 

dan anak) disini beliau bisa menerangkan 

ilmunya dengan baik kepada anak-anak disini. 

Kami juga dewan guru sering bertukar pikiran 

dengan beliau” 

 

Ibu Enti bisa menerangkan 

ilmunya dengan baik kepada 

anak-anak dan bertukar pikiran 

dengan dewan guru. 

 

7 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Di PJR Induk 01 ini saya ciptakan lingkungan 

kerja seperti keluarga, kepada anggota saya 

lebih banyak memberi masukan daripada 

menekan. Ketika bersentuhan dengan 

masyarakat juga saat di pos PJR, apapun yang 

bias kami berikan kepada masyarakat akan kami 

lakukan, karena kita hidup berdampingan 

dengan masyarakat.” 

 

Di PJR Induk 01 ini saya 

ciptakan lingkungan kerja 

seperti keluarga, begitu juga 

dengan msyarakat. 

 

8 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Dalam bertugas kami selalu menciptakan 

lingkungan kerja yang harmonis satu sama lain 

baik itu pimpinan kepada anggota begitu juga 

sebaliknya”  

 

Dalam bertugas kami selalu 

menciptakan lingkungan kerja 

yang harmonis. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu menciptakan lingkungan kerja yang 

harmonis baik dengan anggota maupun masyarakat yang dilayani dan memiliki rasa antusiasme 

yang tinggi terhadap pekerjaan. 

 

 

e. Perfeksionis, selalu ingin mendapatkan yang sempurna 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Hampir di semua tugas saya mengharapkan 

sempurna. Saya mau hari ini perintah tugas turun, 

besok harus sudah jadi dan bisa cepat di laporkan. 

Jadi semua tugas tertata rapi dan baik. Saya 

menanamkan pola bekerja seperti itu kepada 

anggota saya” 

Hampir di semua tugas saya 

mengharapkan sempurna. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Menurut saya ibu kabid termasuk pemimpin yang 

perfeksionis baik dalam penampilan maupun 

bekerja.” 

 

Ibu Kabid termasuk 

pemimpin yang perfeksionis. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Saya melihat kepemimpinan bu sulis dapat 

dikatakan sempurna karena memang itu yang 

ingin beliau raih agar humas selalu terdepan” 

 

Kepemimpinan kabid humas 

sempurna. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Pasti setiap tugas baik yang telah dilaksanakan 

atau yang akan dilaksanakan harus sempurna. Tim 

dikmas selalu mengusahakan agar setiap pekerjaan 

yang kami lakukan berdampak baik bagi semua 

kalangan” 

 

Pasti setiap tugas baik yang 

telah dilaksanakan atau yang 

akan dilaksanakan harus 

sempurna. 



 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Pandangan pimpinan dan anggota pasti akan 

berbeda untuk setiap hasil pekerjaan, tetapi tidak 

dipungkiri bahwa tujuan kami bekerja untuk 

mengejar yang sempurna,dan pimpinan kami pun 

termasuk yang perfeksionis” 

 

Pimpinan kami termasuk 

pimpinan yang perfeksionis. 

 

6 

 

Ibu Ani Sahanah, S.E 

Selaku Kepala 

Sekolah TK Baitul 

Jannah 

 

“Ketika tim dikmas dibawah pimpinan inu Enti 

berkunjung ke TK baitul jannah semua yang 

menjadi program mereka dilaksanakan dengan 

baik sampai anak-anak mengerti apa yang 

dimaksudkan oleh polisi-polisi tersebut” 

 

Ketika Tim Dikmas 

berkunjung ke TK semua 

program dilaksanakan dengan 

baik. 

 

7 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Sebagai pemimpin tentu saya mengharapkan 

semua tugas terlaksana dengan baik dan penuh 

tanggung jawab. Mungkin semua pemimpin dan 

tidak hanya saya yang menginginkan semua tugas 

terlaksana sempurna. Saya tidak pungkiri memang 

saya termasuk pemimpin yang ingin segala 

sesuatunya sempurna. Namun dibalik itu semua 

tetap saya juga harus memahami anggota” 

 

Sebagai pemimpin tentu saya 

mengharapkan semua tugas 

terlaksana sempurna. 

 

8 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Setiap anggota memang diberikan tanggung 

jawab tugas yang kurang lebih sama dan beliau 

juga sebagai pemimpin memberikan arahan 

kepada kami bahwa setiap anggota Polri 

khususnya anggota PJR Induk 01 ini dalam 

melaksanakan tugas harus sebaik mungkin 

melindungi,mengayomi,dan melayani masyarakat 

untuk kebaikan Polri ini kedepannya”  

 

Pemimpin memberikan 

arahan bahwa setiap anggota 

Polri khususnya anggota PJR 

Induk 01 harus sebaik 

mungkin dalam bertugas. 

 Kesimpulan : Dalam pelaksanaan setiap tugas pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu 

mengharapkan semua tugas terlaksana dengan baik dan sempurna dengan memberikan arahan kepada 

anggota dan melaksanakan seluruh program yang ada. 

 

f. Mudah menyesuaikan diri, adaptasi tinggi 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Di lingkungan Polda ini ada perubahan yang 

sudah terwujud dan belum terwujud. Contohnya 

begini,sekarang ini sedang ada wacana Polwan 

menggunakan hijab meskipun keputusan ini 

belum resmi,Jadi terkait hal tersebut memang 

kita harus disiplin namun hal ini jangan terlalu 

dipermasalahkan karena hal ini tinggal 

menunggu keputusan,tetapi sambil menunggu 

tidak apa-apa namanya juga sudah perintah 

agama. Bagaimana cara kita menyesuaikannya 

saja ” 

Di lingkungan Polda ini ada 

perubahan yang sudah terwujud 

dan belum terwujud, namun hal 

ini jangan terlalu 

dipermasalahkan. Bagaimana 

cara kita menyesuaikannya saja. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Yang saya tahu beliau pemimpin yang mudah 

beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan 

terutama. Selama saya menjadi anggota beliau 

hal tersebut bisa saya rasakan dan saya lihat” 

 

Beliau pemimpin yang mudah 

beradaptasi dengan lingkungan 

pekerjaan terutama. 



 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Yang saya tahu selama saya mengenal ibu 

sulis,dimanapun beliau bekerja bisa ditangani 

dengan baik,saat sebelum menjadi kabid humas 

yaitu kasubdit dikyasa,sampai sekarang 

menjadi kabid humas beliau bisa menyesuaikan 

apapun pekerjaannya” 

 

Selama saya mengenal ibu 

sulis,dimanapun beliau bekerja 

bisa ditangani dengan baik. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Kami sebagai anggota Polri dituntut untuk bisa 

beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan 

kami,terutama dikmas yang turun langsung ke 

masyarakat,jadi hal tersebut bukan hal yang 

asing bagi kami.Tetapi bukan karena kami 

terutama saya diharuskan seperti itu kemudian 

saya harus melaksanakan,tetapi memang saya 

sudah berpikiran harus seperti itu meskipun 

tidak diperintahkan ” 

 

Meskipun tidak diperintahkan 

saya sudah berpikiran untuk 

selalu beradaptasi dengan 

lingkungan. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Tentu kami harus menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dimana kami turun bekerja ke 

masyarakat,ibu sebagai pemimpin kami 

memperlihatkan hal seperti itu. Contoh saja 

ketika beliau sosialisasi ke sekolah-sekolah 

yang didominasi anak-anak beliau menciptakan 

suasana yang sesuai untuk seusia mereka,beliau 

menciptakan mindset kalau polisi tidak untuk 

ditakuti tetapi dijadikan sahabat mereka,begitu” 

 

Tentu kami harus 

menyesuaikan diri dengan 

lingkungan dimana kami turun 

bekerja ke masyarakat,ibu 

sebagai pemimpin kami 

memperlihatkan hal seperti itu. 

 

6 

 

Ibu Ani Sahanah, S.E 

Selaku Kepala 

Sekolah TK Baitul 

Jannah 

 

“Yang saya tahu program Polsanak yang 

dipimpin ibu Enti kalau ke TK selalu 

menekankan kepada anak-anak untuk tidak 

takut dengan polisi. Beliau dengan anggota 

biasanya mendekatkan diri dengan anak-anak 

dengan mengajak mengenal rambu-rambu lalu 

lintas dan di contohkan langsung dengan alat 

peraga bersama anak-anak” 

 

Yang saya tahu program 

Polsanak yang dipimpin ibu 

Enti kalau ke TK selalu 

menekankan kepada anak-anak 

untuk tidak takut dengan polisi. 

 

7 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Saat jadi Panit PJR Induk 01 waktu itu di 

Lampung sedang ada permasalahan di 

Balinuraga. Meskipun perempuan saat itu 

ketika saya harus turun ke lokasi malam hari 

saya laksanakan tugas,karena saya harus cek 

lokasi” 

 

Meskipun perempuan saat itu 

ketika saya harus turun ke 

lokasi malam hari saya 

laksanakan tugas. 

 

8 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Sistem kerja yang beliau terapkan adalah 

sistem kerja yang humanis dan harus bisa 

menyesuaikan dengan lingkungan, itu sudah 

seperti kewajiban untuk anggota PJR 

khususnya”  

 

Sistem kerja yang beliau 

terapkan adalah sistem kerja 

yang humanis dan harus bisa 

menyesuaikan dengan 

lingkungan. 

 Kesimpulan : Di lingkungan Polda terdapat perubahan yang sudah terwujud dan belum terwujud namun 

pemimpin perempuan di Polda Lampung mudah beradaptasi dengan lingkungan pekerjaan. 

 

 



 

g. Ulet  

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Untuk kepemimpinan di Polda Lampung ini 

terutama perempuan masih sedikit sekali. 

Memang yang saya rasakan untuk menjadi 

pemimpin itu tidak mudah, harus 

berpendidikan, kemauan kerja yang kuat agar 

bisa dipercaya oleh masyarakat, dan saya 

lakukan itu. Untuk jadi pemimpin kita harus 

berani, tahan uji,karena jadi pejabat itu banyak 

ujiannya,jadi kalau kita tidak bisa mengikuti 

hal tersebut akan tergusur-gusur. Saya sebagai 

pemimpin harus dua kali lipat kekuatannya dari 

pria” 

Untuk jadi pemimpin kita harus 

berani dan tahan uji. Saya 

sebagai pemimpin harus dua 

kali lipat kekuatannya dari pria. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Bekerja dimana saja dan kapan saja beliau 

siap. Bisa dikatakan beliau bekerja nya tidak 

kenal waktu, selagi beliau tahu dan bisa akan 

beliau laksanakan tugasnya” 

 

Bisa dikatakan beliau bekerja 

nya tidak kenal waktu. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Ibu kabid adalah tipe orang yang selalu 

bekerja keras dan aktif dalam segala hal, 

bahkan karena prestasinya beliau bisa seperti 

sekarang.” 

 

Ibu kabid adalah tipe orang 

yang selalu bekerja keras. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Bekerja dimana saja kita harus giat 

melaksanakan tugas dan harus sama dengan 

laki-laki, apalagi seorang pemimpin harus 

menjalankan pola bekerja agar anggota 

mengerti untuk menjalankannya” 

 

Bekerja dimana saja harus giat 

melaksanakan tugas dan harus 

sama dengan laki-laki. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Beliau sebagai perwira identik dengan pemikir 

untuk setiap program dan selalu membuat 

perencanaan yang akan dilaksanakan oleh kami 

anggotanya” 

 

Beliau sebagai perwira identik 

dengan pemikir untuk setiap 

program. 

 

6 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Menurut saya melaksanakan tugas itu baik 

laki-laki maupun perempuan tidak berbeda, 

kami harus bisa sama dengan laki-laki. Ketika 

ada kesempatan untuk sekolah patwal waktu itu 

saya laksanakan yang akhirnya bisa 

menempatkan saya sebagai Panit PJR Induk 

01” 

 

Ketika ada kesempatan untuk 

sekolah patwal waktu itu saya 

laksanakan yang akhirnya bisa 

menempatkan saya sebagai 

Panit PJR Induk 01. 

 

7 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Baik di kantor ataupun dilapangan beliau 

mampu menjalankan tugas sesuai dengan 

porsinya”  

 

Dimana saja bertugas mampu 

menjalankannya. 



 Kesimpulan : Sebagai pemimpin perempuan di Polda Lampung dapat terlihat mampu melaksanakan 

tugasnya dengan kerja keras, sama dengan pemimpin laki-laki, serta ulet dalam bekerja yang identik sebagai 

seorang pemikir. 

 

h. Waspada, peka, jujur, optimistis 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Pandangan saya adalah hal apapun yang 

terjadi di masyarakat dan siapapun yang harus 

saya tolong akan saya tolong, agar saya sebagai 

penolong saya dipercaya, kami menerapkan itu 

di lingkungan Polda” 

Pandangan saya adalah hal 

apapun yang terjadi di 

masyarakat dan siapapun yang 

harus saya tolong akan saya 

tolong. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Menurut saya beliau perduli kepada 

lingkungan bukan hanya karena tugas nya yang 

mengharuskan beliau seperti itu, tetapi 

memang beliau tipe orang yang perduli dengan 

siapa saja” 

 

Menurut saya beliau perduli 

kepada lingkungan bukan hanya 

karena tugas nya. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Setiap ada isu-isu atau pemberitaan yang 

perlu diberitahukan kepada wartawan terutama 

beliau selalu menyuarakannya, beliau selalu 

menginformasikan cepat kepada kami” 

 

Setiap ada isu-isu atau 

pemberitaan beliau selalu 

menginformasikan cepat kepada 

kami. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Saya sering turun ke jalan untuk menertibkan 

kendaraan yang parkir di pinggir jalan baik itu 

motor,mobil,becak dll karena hal tersebut 

menjadi penyebab kemacetan terutama di 

pasar-pasar sering sekali pengendara tidak 

tertib berlalu lintas” 

 

Saya sering turun ke jalan untuk 

menertibkan kendaraan yang 

parkir di pinggir jalan. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Di dikmas kami ada program rutin juga salah 

satunya Penling ( Penerangan Keliling) turun 

ke jalan di bawah pimpinan ibu Enti untuk 

menghimbau dan mengingatkan masyarakat 

agar tertib berlalu lintas” 

 

Di dikmas kami ada program 

rutin juga salah satunya Penling 

( Penerangan Keliling). 

 

6 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Banyak sekali pengalaman yang saya dapat 

terutama saat menjadi Panit di PJR Induk 01, 

ketika di pos ada masyarakat yang 

membutuhkan air saja misalkan, kami tidak 

sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan 

dan memberi pengertian ke masyarakat agar 

tidak segan kepada kami” 

 

Ketika di Pos PJR ada 

masyarakat yang membutuhkan 

bantuan kami bantu. 

 

7 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Kalau mengenai pengalaman bertugas baik 

kami maupun pimpinan kami pasti memiliki 

banyak pengalaman, kami selalu menyesuaikan 

dengan lingkungan dimana kami bekerja”  

 

Kami selalu menyesuaikan 

dengan lingkungan dimana kami 

bekerja. 



 Kesimpulan : Dari beberapa pengalaman pemimpin perempuan di Polda Lampung saat bertugas terlihat 

perduli dan peka dengan lingkungan sekitar yaitu dengan menolong masyarakat, Penerangan Keliling 

(Penling), dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan pekerjaan. 

 

i. Komunikatif serta pandai berbicara atau berpidato 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Saat ini yang sedang nampak menjadi 

pembicaraan adalah wacana Polwan 

menggunakan jilbab. Peraturan ini memang 

mengacu pada pusat jadi secara cepat kami 

terutama saya melakukan sosialisasi baik ke 

lingkungan Polda maupun masyarakat untuk 

mengetahui peraturan tersebut hingga informasi 

ini benar-benar sampai dan diketahui oleh 

seluruh lapisan” 

Setiap peraturan baru yang 

muncul cepat di sosialisasikan 

di lingkungan Polda dan 

masyarakat agar ceepat 

mengetahui. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Selama ini hubungan kerja antara anggota 

dengan pemimpin kami cukup baik dan 

terlaksana selaras serta harmonis karena ibu 

kabid dan kami memiliki komunikasi yang baik 

untuk bidang pekerjaan” 

 

Ibu kabid dan kami memiliki 

komunikasi yang baik untuk 

bidang pekerjaan. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

“Beliau aktif menyuarakan setiap informasi 

kepada kami dan interaktif antara wartawan dan 

masyarakat terlajin dengan semestinya” 

 

Beliau aktif menyuarakan 

setiap informasi kepada kami. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Setiap saya menyampaikan materi yang saya 

sosialisasikan baik untuk kalangan anak-anak, 

pelajar, mahasiswa, pegawai, masyarakat dan 

lain-lain saya mengusahakan agar komunikasi 

antara kami terjalin dengan baik agar apa yang 

saya sampaikan dapat dipahami oleh mereka” 

 

Setiap sosialisasi 

mengusahakan komunikasi 

terjalin dengan baik. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Untuk hal komunikatif dengan masyarakat, 

kalangan pelajar dll beliau sudah tidak perlu 

diragukan lagi menurut saya karena beliau 

adalah ujung tombak kami setiap melaksanakan 

tugas. Sosialisasi itu sudah menjadi kegiatan 

rutin.” 

 

Untuk hal komunikatif dengan 

masyarakat beliau tidak 

diragukan lagi. 

 

6 

 

Ibu Ani Sahanah, S.E 

Selaku Kepala 

Sekolah TK Baitul 

Jannah 

 

“Kalau ke TK ibu Enti sering berbincang 

dengan kami hal apapun itu, dan tidak jarang 

beliau bertanya mengenai kendala apasaja yang 

ada di TK terkait dengan hal keselamatan 

berlalu lintas untuk anak-anak, beliau termasuk 

polisi wanita yang komunikatif dengan 

masyarakat” 

 

Beliau termasuk polisi wanita 

yang komunikatif dengan 

masyarakat. 



 

7 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Kalau untuk pelaksanaan tugas memang saya 

selalu berkomunikasi dahulu dengan anggota 

agar anggota yang melaksanakann tugas di 

lapangan bisa nyaman. Kalau dengan 

masyarakat tentu kami selalu menjalin 

komunikasi yang baik, karena PJR itu berada 

dilapisan bawah yang sangat dekat dengan 

masyarakat, jadi kalau kita tidak bisa dekat dan 

mempunyai komunikasi yang baik dengan 

masyarakat sepertinya tidak mungkin” 

 

PJR itu berada dilapisan bawah 

yang sangat dekat dengan 

masyarakat, jadi kalau kita 

tidak bisa dekat dan 

mempunyai komunikasi yang 

baik dengan masyarakat 

sepertinya tidak mungkin. 

 

8 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Menurut saya beliau sebagai Panit disini 

mampu menciptakan hubungan kerja yang 

harmonis. Beliau selalu mempertanyakan 

bagaimana perkembangan dan permasalahan 

yang terjadi saat bertugas kepada kami 

anggotanya”  

 

Panit disini mampu 

menciptakan hubungan kerja 

yang harmonis dan selalu 

bertanya mengenai 

perkembangan tugas. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu mengusahakan untuk menciptakan 

komunikasi yang baik dengan anggota dan masyarakat dengan sosialisasi,aktif menyuarakan informasi, dan 

lain-lain. 

 

j. Berjiwa Wiraswasta 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Dalam sebuah institusi pasti terdapat beberapa 

perubahan atau adanya ketidakpastian dan 

dalam hal itu ada perubahan yang sudah 

terwujud dan akan terwujud atau belum 

terwujud. Sebagai pemimpin saya harus bisa 

mengendalikan adanya perubahan agar dapat 

dilaksanakan sesuai dengan peraturan.” 

Pemimpin harus bisa 

mengendalikan adanya 

perubahan agar dapat 

dilaksanakan sesuai dengan 

peraturan. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Ibu Kabid merupakan pemimpin yang mudah 

beradaptasi dengan pekerjaan. Sebagai 

pemimpin beliau mampu menghadapi beberapa 

perubahan yang terjadi di lingkungan kami 

seperti yang terkait dengan peraturan misalnya 

masalah Polwan menggunakan jilbab. ” 

 

Ibu Kabid merupakan 

pemimpin yang mudah 

beradaptasi dengan pekerjaan. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan 

setiap tugas di dikmas ini tentu dalam 

menjalankan tugas kanit harus sebagai 

perencana dan pelaksana. Terkadang keadaan 

di lapangan berbeda dengan rencana atau 

program yang telah saya sampaikan kepada 

anggota, maka sebagai saya sebagai kanit harus 

dapat menciptakan perubahan tersebut 

terkendali.” 

 

Kanit sebagai perencana dan 

pelaksana. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

 

“Sebagai pemimpin beliau mampu menghadapi 

setiap perubahan yang ada dilapangan, karena 

beliau sebagai perwira dan selalu berpartisipasi 

dengan kami pelaksana maka beliau selalu 

 

Beliau mampu menghadapi 

perubahan. 



Lampung 
 

memahami apa yang harus beliau laksanakan.” 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Sebagai Panit di PJR ini tentu saya 

bertanggung jawab terhadap beberapa anggota 

saya untuk menjadi pemikir untuk merancang 

setiap tugas yang diberikan tanggung jawabnya 

pada kami agar terlaksana dengan semestinya 

dan berdampak baik untuk pelaksana dan yang 

dilayani.” 

 

Sebagai Panit di PJR ini tentu 

saya bertanggung jawab 

terhadap beberapa anggota saya 

untuk menjadi pemikir untuk 

merancang setiap tugas. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Panit kami selalu memberikan pengertian 

bahwa dalam melaksanakan setiap tugas 

hendaknya dilaksanakan dengan efektif dan 

efisien namun tetap sesuai dengan prosedur. 

Beliau selalu memberikan arahan pada setiap 

anggota seperti itu.”  

 

Panit kami selalu memberikan 

arahan. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung sebagai perencana dan pelaksana dapat 

mengendalikan setiap perubahan yang terjadi di lingkungan pekerjaan dan sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

 

k. Sehat jasmaninya, dinamis, sanggup dan suka menerima tugas yang berat, serta berani mengambil 

resiko 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Untuk jadi pemimpin terutama perempuan itu 

kita harus bisa seperti laki-laki, dari 

pengetahuannya, inovasinya, ketahanan fisik itu 

juga yang paling utama, karena kalau kita sehat 

kita bisa melakukan apasaja yang menjadi 

tujuan kita. Dalam bekerja juga pemimpin itu 

harus berani mengambil resiko. Misalnya saat 

saya harus berhadapan dengan media dan saya 

tidak ada petunjuk kapolda, saat itu saya hanya 

bertanya dengan penyidik kemudian langsung 

saya beritakan ke media” 

Untuk jadi pemimpin terutama 

perempuan itu kita harus bisa 

seperti laki-laki salah satunya 

ketahanan fisik itu juga yang 

paling utama. Dalam bekerja 

juga pemimpin itu harus berani 

mengambil resiko. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Ibu kabid selalu siap menerima tugas apapun, 

dan yang bisa kita lihat sampai sekarang ini 

beliau sanggup menjalani tugas-tugas yang di 

berikan kepadanya terlihat dari banyaknya 

pengalaman beliau memimpin” 

 

Ibu kabid selalu siap menerima 

tugas apapun. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Kalau kita turun ke masyarakat itu kita belum 

bisa mengetahui apakah hal yang akan dijalani 

ini beresiko atau tidak, tetapi saya dan tim 

selalu melaksanakan tugas dan tidak pernah 

mangkir dari tugas” 

 

Turun ke masyarakat belum 

diketahui beresiko atau tidak 

tetapi saya dan tim tidak 

pernah mangkir. 



 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Hampir setiap hari kami menjalankan tugas 

dikmas itu, ketika harus Penling ya kami 

Penling, ketika harus sosialisasi ke masyarakat 

dan sekolah ya kami laksanakan, segala 

sesuatunya di Lapangan sampai saat ini bisa 

ditangani dengan baik” 

 

Segala sesuatunya di Lapangan 

sampai saat ini bisa ditangani 

dengan baik. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Di dalam pekerjaan itu pasti aka nada 

resikonya masing-masing. Saya sebagai Panit di 

PJR Induk 01 ini siap menerima resiko nya dan 

yang penting saya sudah melaksanakan tugas 

dengan semestinya” 

 

Saya sebagai Panit di PJR 

Induk 01 ini siap menerima 

resiko. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Kinerja beliau sebagai pemimpin kami 

meskipun perempuan tetapi beliau mampu 

melaksanakan tugas yang tidak ringan 

sekalipun”  

 

Meskipun perempuan tetapi 

beliau mampu melaksanakan 

tugas yang tidak ringan 

sekalipun. 

 Kesimpulan : Untuk jadi pemimpin terutama perempuan harus bisa seperti laki-laki salah satunya 

ketahanan fisik itu paling utama. Dalam bekerja juga pemimpin itu harus berani mengambil resiko dan tidak 

mangkir dari tugas. 

 

l. Tajam firasatnya dan adil pertimbangannya 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Sebagai pemimpin khususnya di bidang humas 

saat mengambil keputusan saya selalu 

mempertimbangkan baik buruknya serta adil 

tidaknya. Karena saya tidak ingin ada 

diskriminasi pada salah satu pihak yang 

menyebabkan saya akan dinilai tidak adil dan 

tidak dapat dipercaya sebagai seorang 

pemimpin. Jadi dalam mengambil keputusan 

akan saya pikir benar-benar sesuai data dan 

fakta dan mengambil keputusan yang adil ” 

Dalam mengambil keputusan 

akan saya pikir benar-benar 

sesuai data dan fakta dan 

mengambil keputusan yang 

adil. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Sebelum memberikan keputusan biasanya ibu 

kabid akan mempertimbangkannya dulu dengan 

teliti dan berdasarkan data serta fakta yang ada 

kemudian baru beliau bisa memutuskan dengan 

adil” 

 

Ibu kabid mempetimbangkan 

berdasarkan data dan fakta baru 

memberikan keputusan yang 

adil. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Untuk keputusan yang sifatnya sangat penting 

akan dibicarakan terlebih dahulu dengan 

anggota kemudian saya pertimbangkan secara 

cermat baru saya bisa mengambil keputusan 

yang sebenar-benarnya” 

 

Dipertimbangan dengan cermat 

baru mengambil keputusan. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Biasanya ada keputusan yang beliau putuskan 

sendiri dan ada pula yang dirapatkan dahulu 

bersama dengan perwira lain dan anggota 

kemudian dipertimbangkan dan dikeluarkan 

keputusan yang tentu adil untuk semua pihak” 

 

Ada keputusan yang 

dikeluarkan sendiri dan ada 

yang dirapatkan dulu 

kemudiaan dipertimbangkan 

dan dikeluarkan keputusan yang 

adil. 



 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Sebagai seorang pemimpin tentu harus 

memiliki pertimbangan sendiri dalam 

mengambil keputusan yang tentu saja harus adil 

dengan tidak memihak pada satu dan lain hal” 

 

Pemimpin harus memiliki 

pertimbangan sendiri dalam 

mengambil keputusan dan adil. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Menurut saya Panit PJR induk 01 termasuk 

pemimpin yang adil dan memiliki pertimbangan 

yang tidak memihak pada siapapun dan 

berdasarkan fakta yang terjadi”  

 

Panit PJR induk 01 termasuk 

pemimpin yang adil. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung mempunyai cara masing-masing untuk dapat adil 

dalam member pertimbangan dan keputusann sesuai dengan data dan fakta serta tidak memihak pada satu 

dan lain hal. 

 

 

 

 

m. Berpengetahuan luas dan haus akan ilmu pengetahuan 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Saya tipe orang yang ingin tahu banyak hal 

terutama di pekerjaan saya, buktinya kalau saya 

tidak tahu saya akan bertanya pada bidang 

tersebut. Bisa dibilang haus akan ilmu, 

sekarang saja saya berkeinginan untuk 

melanjutkan sekolah S2 meskipun saya belum 

tahu bagaimana mengaturnya agar saya bisa 

mendapatkan ilmu dan gelar yang bisa 

diperhitungkan di pekerjaan. Jadi sekarang ini 

sebelum saya bisa sekolah S2 saya selalu 

mengikuti kursus di bidang humas khususnya” 

Bisa dibilang haus akan ilmu, 

sekarang saja saya berkeinginan 

untuk melanjutkan sekolah S2. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Dengan pengalaman beliau yang cukup 

banyak saya rasa pengetahuan ibu kabid cukup 

luas terlihat dari pendidikan beliau selama 

menjadi polisi wanita” 

 

Pengetahuan ibu kabid cukup 

luas terlihat dari pendidikan 

beliau selama menjadi polisi 

wanita. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Selagi kita bisa mencari ilmu sebanyak-

banyaknya kenapa tidak. Kalau kita 

berpengetahuan luas bisa kita bagikan dengan 

orang lain” 

 

Selagi kita bisa mencari ilmu 

sebanyak-banyaknya kenapa 

tidak. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Saat ini beliau disebut sebagai First Line 

Supervisor ( Pama di dikmas) jadi sudah pasti 

pengetahuan beliau cukup luas” 

 

Pengetahuan beliau cukup luas. 



 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Saya pikir untuk menjadi seorang pemimpin 

memang perlu berpengatahuan luas dan ilmu 

apa saja yang bisa dipelajari kenapa tidak. 

Tidak lama lagi juga kemungkinan saya akan 

pindah bertugas ke Jakarta untuk mencari ilmu 

lagi lebih banyak pasti” 

 

Saya pikir untuk menjadi 

seorang pemimpin memang 

perlu berpengatahuan luas dan 

ilmu apa saja yang bisa 

dipelajari kenapa tidak. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Berpengetahuan luas itu sudah menjadi 

kriteria untuk seorang pemimpin, jadi menurut 

saya pemimpin memang harus seperti itu”  

 

Berpengetahuan luas itu sudah 

menjadi kriteria untuk seorang 

pemimpin. 

 Kesimpulan : Dapat diketahui bahwa pemimpin perempuan di Polda Lampung berpengetahuan luas dan 

haus akan ilmu terbukti dengan keinginan untuk mengambil sekolah S2 dan terus mencari ilmu. 

 

n. Memiliki motivasi tinggi, dan menyadari target atau tujuan hidupnya yang ingin dicapai, dibimbing 

oleh idealism tinggi 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Saya selalu termotivasi untuk bekerja sebaik 

mungkin dan agresif. Yang saya inginkan 

adalah begitu ada tugas saat itu juga dikerjakan 

agar laporan bisa cepat jadi dan sesuai dengan 

target kita” 

Saya selalu termotivasi untuk 

bekerja sebaik mungkin dan 

agresif. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Saya rasa setiap pemimpin ingin hasil 

pekerjaannya baik dan hal itulah yang saya 

lihat pada ibu Kabid. Beliau memiliki motivasi 

agar ada perubahan yang lebih baik disetiap 

pekerjaan dan untuk bekerja sesuai dengan 

target dengan hasil yang bagus” 

 

Ibu kabid memiliki motivasi 

untuk bekerja lebih baik sesuai 

target. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Tentu kita harus memiliki motivasi agar 

pekerjaan kita tidak hanya berjalan sesuai 

dengan ketentuan tetapi bagaimana hasilnya 

bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan yang 

menjadi sasaran kita. Dengan adanya motivasi 

dan memiliki target yang sesuai, kita akan 

mencapai hasil pekerjaan yang baik dan 

terarah” 

 

Dengan adanya motivasi dan 

memiliki target yang sesuai 

akan mencapai hasil pekerjaan 

yang baik dan terarah. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Setiap pekerjaan yang diberikan kepada kaimi 

dan pimpinan pasti sudah ada aturannya dan 

kami menjalankan sesuai aturan tersebut. Ibu 

Kanit bisa dikatakan memiliki idealisme tinggi 

tetapi masih dalam aturan yang berlaku” 

 

Ibu Kanit bisa dikatakan 

memiliki idealisme tinggi tetapi 

masih dalam aturan yang 

berlaku. 



 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Setiap individu manusia pasti memiliki 

motivasi berbeda begitu juga dengan saya baik 

sebagai pemimpin maupun sebagai anggota 

kepolisian. Salah satu motivasi saya adalah 

ingin mengembangkan pengetahuan saya di 

bidang pekerjaan yang lain serta menambah 

pengalaman dengan memajukan karir ke 

Jakarta” 

 

Salah satu motivasi saya adalah 

ingin mengembangkan 

pengetahuan saya di bidang 

pekerjaan yang lain serta 

menambah pengalaman dengan 

memajukan karir ke Jakarta. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Di dalam bertugas pemimpin diharuskan 

untuk memiliki tujuan dan motivasi dalam 

bekerja untuk kemajuan instansi kami”  

 

Di dalam bertugas pemimpin 

diharuskan untuk memiliki 

tujuan dan motivasi. 

 Kesimpulan : Beberapa pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki motivasi dalam bekerja, agresif 

dalam bekerja, serta memiliki target untuk mencapai hasil pekerjaan yang terarah. 

 

o. Punya imajinasi tinggi, daya kombinasi, dan daya inovasi 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Saya harus melayai masyarakat dengan 

maksimal jika perlu dengan karya-karya saya. 

Misalkan seperti kemarin saya dipercaya dan 

diberikan pekerjaan untuk menjadi ketua 

pameran, disitu saya berinovasi untuk 

mengedepankan pelayanan kepada masyarakat 

dan akhirnya mendapatkan juara. Dengan 

kepercayaan tersebut maka sudah diidentikan 

bahwa orang-orang percaya pada saya dan hasil 

inovasi pekerjaan saya” 

Saya harus melayai masyarakat 

dengan maksimal jika perlu 

dengan karya-karya saya 

contohnya berinovasi untuk 

mengedepankan pelayanan 

kepada masyarakat. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Beliau selalu memiliki inovasi yang berbeda 

disetiap pekerjaan apapun itu agar kami 

dipercaya oleh semua kalangan terutama 

masyarakat.” 

 

Beliau selalu memiliki inovasi 

yang berbeda disetiap 

pekerjaan. 

 

3 

 

Bapak H. Ismetri 

Rajab Selaku Wakil 

Pemimpin Redaksi 

majalah Komunitas 

Lalu Lintas. 

 

“Sepengetahuan saya untuk membesarkan 

Polda Lampung banyak terobosan yang ibu 

Kabid Humas lakukan” 

 

Banyak terobosan yang ibu 

Kabid Humas lakukan. 

 

4 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Dalam beberapa hal saya pikir perlu 

melakukan inovasi dalam pekerjaan untuk 

kebaikan tentunya dan serta adanya perubahan 

kearah yang positif” 

 

Dalam beberapa hal saya pikir 

perlu melakukan inovasi. 

 

5 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Yang saya ketahui ada beberapa inovasi yang 

beliau lakukan berkaitan dengan dikmas ini” 

 

Ada beberapa inovasi yang 

beliau lakukan. 



 

6 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Jika saya berinovasi dan memiliki ide untuk 

kebaikan selalu saya sesuaikan dengan aturan 

yang berlaku karena itu adalah acuan kita 

dalam bertugas.” 

 

Jika saya berinovasi saya 

sesuaikan dengan aturan. 

 

7 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Pasti setiap pemimpin selalu berinovasi 

termasuk pemimpin kami di PJR Induk 01 ini, 

baik yang dirasakan ataupun tidak dirasakan 

oleh kami selaku anggota dan masyarakat yang 

dilayani”  

 

Pasti setiap pemimpin selalu 

berinovasi termasuk pemimpin 

kami di PJR Induk 01 ini. 

 Kesimpulan : Dalam beberapa pekerjaan pemimpin perempuan di Polda Lampung berinovasi di bidang 

pekerjaannya dan bekerja melayani masyarakat dengan karya-karyanya. 

 

Fokus 2. Gaya Kepemimpinan Transformasional 

a. Toleransi yang tinggi terhadap ketidakpastian 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Dalam sebuah institusi pasti terdapat 

beberapa perubahan atau adanya 

ketidakpastian dan dalam hal itu ada perubahan 

yang sudah terwujud dan akan terwujud atau 

belum terwujud. Contohnya seperti yang saya 

katakan bahwa dalam beberapa pekan ini 

terdapat isu mengenai polwan berjilbab. Hal 

ini sangat nampak dan perubahan tersebut 

mengacu pada pusat sehingga perlu kami 

sosialisasikan kepada masyarakat dan anggota 

di lingkungan Polda, namun meskipun 

keputusan tersebut dapat dikatakan belum 

resmi dan masih dalam proses anggota kami 

sudah ada yang menjalankan kurang lebih 

sebanyak 30%, meskipun jika mengacu pada 

kedisiplinan itu tidak boleh, kami tidak 

mempermasalahkan hal tersebut, tidak apa-apa 

sambil menunggu keputusan, lagipula itu 

adalah perintah agama” 

Dalam sebuah institusi pasti 

terdapat beberapa perubahan 

atau adanya ketidakpastian. 

Contohnya polwan berjilbab, 

kami tidak mempermasalahkan 

hal tersebut,sambil menunggu 

keputusan, lagipula itu adalah 

perintah agama. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Biasanya dilihat dulu perihal apa yang hendak 

diberikan toleransi. Jika hal tersebut patut 

diberikan toleransi pasti beliau akan 

memberikan toleransi dengan catatan sesuai 

dengan peraturan yang ada, tetapi jika hal 

tersebut tidak patut untuk diberikan toleransi 

biasanya beliau tidak memberikan toleransi” 

 

Biasanya dilihat dulu perihal apa 

yang hendak diberikan toleransi. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Tidak dipungkiri memang dalam sebuah 

institusi ketidakpastian dalam bentuk apapun 

pasti ada seperti halnya perubahan di 

lingkungan kami dan lain-lain. Namun hal 

tersebut biasanya saya rapatkan untuk mencari 

solusi terbaiknya dan dapat mengambil 

 

Bertoleransi itu harus agar 

kerjasama kami terjalin baik. 



kesimpulan untuk bertindak, bertoleransi itu 

harus agar kerjasama kami terjalin baik” 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Biasanya jika ada sebuah ketidakpastian 

apapun itu yang menyangkut pada pekerjaan, 

kami rapatkan meskipun biasanya hanya 

sebentar dan tidak terlalu formal. Kami 

terutama beliau mencari jalan keluar nya 

seperti apa dan yang penting tidak merugikan. 

Menurut saya beliau bertoleransi tinggi pada 

kami anggotanya dan terutama untuk pekerjaan 

yang menjadi tanggung jawabnya ” 

 

Menurut saya beliau bertoleransi 

tinggi pada kami anggotanya dan 

terutama untuk pekerjaan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Pekerjaan apapun saya selalu berkoordinasi 

dengan anggota termasuk jika ada perubahan 

di lingkungan pekerjaan kami. Disetiap 

pekerjaan ada hal yang bisa diberikan toleransi 

dan tidak, hal tersebut salah satunya toleransi 

yang saya berikan kepada anggota saat 

bekerja” 

 

Disetiap pekerjaan ada hal yang 

bisa diberikan  toleransi dan 

tidak. 

 

8 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Dalam pelaksanaan tugas dilihat dulu hal apa 

yang harus diberikan toleransi atau tidak. 

Apabila toleransi diberikan itu bersifat teguran 

untuk meningkatkan kedisiplinan dan untuk 

perubahan lebih baik”  

 

Dalam pelaksanaan tugas dilihat 

dulu hal apa yang harus 

diberikan toleransi atau tidak. 

 Kesimpulan : Dalam sebuah institusi pasti terdapat beberapa perubahan atau adanya ketidakpastian. 

Pemimpin perempuan di Polda Lampung biasanya mencermati perihal apa yang patut mendapatkan 

toleransi dan tidak patut diberikan toleransi. 

 

b. Energi yang terpelihara 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Biasanya setiap tugas yang diberikan 

pimpinan saya selalu bekerjasama dengan 

anggota, setelah tahu perintahnya apa lalu saya 

adakan rapat dengan anggota. Misalkan saya 

akan mengadakan sebuah kegiatan, saya 

rapatkan dengan anggota dan saya harus aktif 

menjalankan tanggung jawab tersebut, setelah 

saya mempunyai konsep biasanya saya 

koordinasikan jadi saat saya terapkan di 

lapangan hal tersebut bisa berjalan sempurna, 

setelah pelaksanaan selesai saya review 

kembali” 

Disetiap tugas bekerjasama 

dengan anggota setelah itu 

mengadakan rapat dan tentu 

saya harus lebih aktif dari 

anggota. Setelah pekerjaan 

selesai diadakan review. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Disetiap tugas ataupun kegiatan yang kami 

laksanakan beliau selalu berpartisipasi aktif 

baik moril, pikiran, dan materil bahkan beliau 

sebagai pemimpin lebih aktif daripada kami. 

Kemudian setelah selesai bekerja beliau 

biasanya mereview kembali setiap hasil 

pekerjaan” 

 

Beliau adalah pemimpin yang 

lebih aktif dari anggota. Setelah 

selesai bekerja beliau biasanya 

mereview kembali setiap hasil 

pekerjaan. 



 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Pemimpin diharuskan lebih aktif dari 

anggotanya namun pemimpin tidak bisa bekerja 

sendiri jadi harus tetap berpartisipasi disetiap 

pekerjaan. Kami sebagai abdi masyarakat harus 

bekerja melayani masyarakat dengan baik 

dengan tidak mengharapkan imbalan jadi setiap 

selesai menjalankan sebuah pekerjaan ada 

baiknya di review untuk lebih baik” 

 

Pemimpin diharuskan lebih 

aktif dari anggotanya namun 

pemimpin tidak bisa bekerja 

sendiri jadi harus tetap 

berpartisipasi disetiap 

pekerjaan dan mereview 

setelah selesai bekerja. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Di setiap kesempatan terutama saat bekerja 

beliau selalu berpartisipasi dengan kami para 

anggota dan biasanya beliau juga turun 

langsung meskipun beliau sebagai perwira  

yang mempunyai pemikiran dan perencanaan 

sedangkan  kami anggota yang melaksanakan, 

beliau tetap aktif sebagai ujung tombak kami. 

Dan setiap selesai melaksanakann tugas beliau 

mereview karena hasilnya harus di laporkan ” 

 

Di setiap kesempatan terutama 

saat bekerja beliau selalu 

berpartisipasi dengan anggota, 

beliau tetap aktif sebagai ujung 

tombak kami, dan setiap selesai 

melaksanakann tugas beliau 

mereview karena hasilnya 

harus di laporkan. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Pemimpin sangat harus berpartisipasi karena 

di PJR ini harus menyentuh dengan masyarakat, 

karena setiap ada permasalahan di masyarakat 

biasanya kami yang pertama menangani baru di 

limpahkan ke polsek dan lain-lain. Jadi setiap 

pelaksanaan tugas saya sebagai Panit disini 

pasti tahu dan berpartisipasi dengan anggota 

untuk penyelesaiannya. Setelah selesai 

melaksanakan tugas walaupun kapasitasnya 

tidak formal harus saya review” 

 

Pemimpin sangat harus 

berpartisipasi. Setelah selesai 

melaksanakan tugas walaupun 

kapasitasnya tidak formal harus 

saya review. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Menurut saya pemimpin memang harus 

berpartisipasi dengan anggota dan yang lebih 

penting adalah harus lebih aktif daripada 

anggota untuk menimbulkan loyalitas kerja 

anggota. Hal itu pula yang kami rasakan saat 

kami di PJR ini. Setiap selesai bekerja Panit 

kami mereview kembali sebagai evaluasi 

kinerja dalam pelaksanaan tugas dan semua hal 

tersebut sudah menjadi kewajiban seorang 

pemimpin”  

 

Pemimpin harus berpartisipasi 

dan yang lebih penting adalah 

harus lebih aktif daripada 

anggota kemudia mereview 

kembali kinerja kami. 

 Kesimpulan : Dapat dikatakan bahwa pemimpin perempuan di Polda Lampung selalu berpartisipasi dengan 

anggota dalam setiap pekerjaan dan tentu pemimpin sebagai pemikir lebih aktif dari anggotanya. Setelah 

melaksanakan pekerjaan biasanya pemimpin melakukan review kembali.  

 

c. Nafsu untuk kualitas 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Dimanapun saya memimpin terutama sekarang 

saya sebagai pemimpin di Humas saya selalu 

menginginkan kualitas pekerjaan yang saya dan 

anggota hasilkan itu jauh lebih baik dari apa 

yang sudah ada dan sudah ditentukan. Saya 

agresif sekali dalam hal pekerjaan karena saya 

Dimanapun saya memimpin 

terutama sekarang saya sebagai 

pemimpin di Humas saya selalu 

menginginkan kualitas 

pekerjaan yang saya dan 

anggota hasilkan itu jauh lebih 



menginginkan kualitas yang baik. Saya ingin 

sempurna dalam pekerjaan tetapi mungkin 

anggota saya belum terbiasa dengan hal 

tersebut oleh sebab itu saya juga harus bisa 

memahami bagaimana anggota saya yang 

penting kerjasama kami baik dan hasil nya 

cepat juga lebih baik dari yang sudah ada” 

baik dari apa yang sudah ada 

dan sudah ditentukan. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Ibu kabid sangat antusias untuk menyelesaikan 

apa yang sudah menjadi tugas dan 

tanggungjawab beliau dengan hasil yang 

maksimal dan cepat, hal tersebut juga 

diterapkan pada kami karena kami adalah tim 

dalam bekerja dan sampai saat ini kerjasama 

kami antara pimpinan dan anggota terjalin 

baik” 

 

Ibu kabid sangat antusias untuk 

menyelesaikan apa yang sudah 

menjadi tugas dan 

tanggungjawab beliau dengan 

hasil yang maksimal dan cepat. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Semua pekerjaan memang sudah ditentukan 

rencana kegiatannya dan sasarannya sehingga 

semua sudah terprogram dengan baik. Namun, 

jika dilapangan bisa ditingkatkan kualitas 

bekerjanya untuk hasil yang lebih maksimal 

daripada biasanya selama hal tersebut tidak 

menyalahi aturan saya selaku Kanit dan 

anggota saya sebagai tim akan 

melaksanakannya. Kami akan mengedepankan 

kualitas terbaik kami terlebih dahulu karena 

kami berhadapan dengan masyarakat dan 

mendidik masyarakat tentu hasilnya harus 

sangat baik dan bermanfaat” 

 

Kami akan mengedepankan 

kualitas terbaik kami terlebih 

dahulu karena kami berhadapan 

dengan masyarakat dan 

mendidik masyarakat tentu 

hasilnya harus sangat baik dan 

bermanfaat. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Untuk pelaksanaan tugas beliau sangat 

maksimal sekali. Contohnya pada setiap 

kegiatan turun ke masyarakat ataupun pelajar 

hal apasaja yang dikeluhkan masyarakat dan 

yang tidak diketahui oleh pelajar mengenai 

etika  berlalu lintas atau hal lainnya beliau akan 

memberikan arahan dan pelajaran semaksimal 

mungkin untuk tujuan yang mulia dan supaya 

tujuan kami sebagai pendidik masyarakat 

tercapai” 

 

Untuk pelaksanaan tugas beliau 

sangat maksimal sekali. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Sebagai Panit PJR Induk 01 saya memiliki 

target agar masyarakat merasa bahwa kehadiran 

kami anggota kepolisian di tengah-tengah 

masyarakat benar-benar menjadi pelindung, 

pengayom, dan pelayan masyarakat sehingga 

masyarakat merasa aman dan nyaman. Dengan 

terciptanya hal demikian maka saya merasa 

bahwa hasil pekerjaan saya sesuai dengan 

sasaran dan berjalan maksimal” 

 

Sebagai Panit PJR Induk 01 

saya memiliki target. 



 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Selain karena kewajiban jika kualitas 

pekerjaan baik maka hasil yang akan didapat 

juga akan maksimal, hal tersebut kami terapkan 

dalam menjalankan tugas”  

 

Selain karena kewajiban jika 

kualitas pekerjaan baik maka 

hasil yang akan didapat juga 

akan maksimal. 

 Kesimpulan : Untuk kualitas pekerjaan dapat diketahui bahwa pemimpin perempuan di Polda Lampung 

menginginkan kualitas yang dihasilkan jauh lebih baik dari yang sudah ditentukan, mengedepankan kualitas 

terbaik, dan memiliki target. 

 

d. Ketabahan 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Untuk bekerja di bidang Humas harus memiliki 

kemampuan professional baik saya sebagai 

pemimpin ataupun anggota saya. Dalam bekerja 

tidak hanya saya yang memiliki gagasan tetapi 

saya juga membuka ruang untuk anggota yang 

memiliki kritik dan saran jadi meskipun saya 

pemimpin di Humas tetapi jika ada masukan dari 

anggota saya akan saya hormati sesuai dengan 

kesepakatan dan akan saya jalani sesuai dengan 

aturan” 

Untuk bekerja di bidang 

Humas harus memiliki 

kemampuan professional dan 

jika ada masukan dari anggota 

saya akan saya hormati sesuai 

dengan kesepakatan. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Ibu kabid selalu memberikan pengertian pada 

kami selaku anggota agar memiliki kemampuan 

professional dalam melaksanakan tugas dan 

biasanya beliau memberikan arahan tersebut 

pada saat apel satker. Kami juga selalu diadakan 

pelatihan di bidang Humas agar anggota benar-

benar professional dan proporsional di bidang 

Humas ini. Untuk menuju ke arah tersebut 

memang tidak mudah karena anggota beliau 

tidak sedikit pasti akan ada hambatan, namun 

beliau menerima masukan dari kami, 

memberikan arahan dan kemudian kami bertukar 

pikiran” 

 

“Ibu kabid selalu memberikan 

pengertian pada kami selaku 

anggota agar memiliki 

kemampuan professional. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Untuk bisa melayani masyarakat dengan baik 

tentu harus memiliki kemampuan professional 

baik anggota maupun pemimpin. Meskipun 

untuk mencapai hal tersebut tidak mudah tetapi 

dengan perlahan hal tersebut dapat tercapai 

sehingga semua program akan berjalan dengan 

maksimal juga” 

 

Untuk bisa melayani 

masyarakat dengan baik tentu 

harus memiliki kemampuan 

professional baik anggota 

maupun pemimpin. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Beliau sebagai Kanit mengarahkan kepada 

kami bahwa tanggung jawab yang diberikan 

kepada kami pada bidang dikmas ini harus 

dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung 

jawab. Beliau juga sangat terbuka menerima 

kritik dari siapapun untuk kebaikan 

kepemimpinannya dan pekerjaannya” 

 

Beliau sebagai Kanit 

mengarahkan untuk tanggung 

jawab pada pekerjaan. Beliau 

juga sangat terbuka menerima 

kritik. 



 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Tentu setiap anggota PJR harus memiliki 

kemampuan professional di bidangnya termasuk 

saya dan kami juga sudah dibekali terlebih 

dahulu. Ketika pelaksanaan tugas jika ada yang 

kurang sesuai biasanya saya memberikan 

masukan , dan begitu juga sebaliknya jika ada 

anggota yang memberikan masukan kepada saya 

untuk kebaikan saya dan pekerjaan saya terima 

dengan baik. Karena saya berpikiran bahwa 

tidak hanya saya yang perlu dipahami namun 

anggota saya juga seperti itu, saya terbuka saja” 

 

Tentu setiap anggota PJR 

harus memiliki kemampuan 

professional di bidangnya 

termasuk saya. Ketika 

pelaksanaan tugas kami saling 

terbuka menerima masukan. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Kami sebagai anggota PJR diwajibkan untuk 

professional. Jika dalam pelaksanaan tugas ada 

yang tidak sesuai kami timbal balik memberikan 

masukan sebagai pertimbangan mengambil 

tindakan”  

 

Kami sebagai anggota PJR 

diwajibkan untuk professional. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung mengarahkan kepada anggotanya untuk memiliki 

kemampuan professional untuk meningkatkan keterampilan dan untuk menciptakan hal tersebut setiap 

masukan di hormati berdasarkan kesepakatan. 

 

e. Pencitraan diri yang positif 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Dalam bekerja setiap pemimpin harus berani 

menghadapi resiko. Saya percaya bahwa setiap 

hasil pekerjaan akan terlaksana dengan baik 

karena saya bekerja dengan tim yang sudah 

memiliki kemampuan. Untuk mendapatkan 

hasil pekerjaan yang maksimal tentu harus ada 

yang saya korbankan yaitu keluarga. Tugas 

harus saya selesaikan tetapi dengan catatan 

keluarga saya harus tetap harmonis” 

Saya percaya bahwa setiap hasil 

pekerjaan akan terlaksana 

dengan baik karena saya bekerja 

dengan tim yang sudah 

memiliki kemampuan. 

Konsekuensinya kepentingan 

pribadi menjadi yang kedua. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Dalam melaksanakan pekerjaan beliau 

termasuk pemimpin yang berani mengambil 

resiko. Oleh sebab itu beliau menekankan 

kepada kami untuk bekerja secara maksimal 

agar hasil yang dicapai sempurna. Tidak jarang 

beliau juga menempatkan kepentingan 

pribadinya yang kedua agar hasil pekerjaannya 

maksimal” 

 

Dalam melaksanakan pekerjaan 

beliau termasuk pemimpin yang 

berani mengambil resiko dan 

tidak jarang beliau juga 

menempatkan kepentingan 

pribadinya yang kedua. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Pada setiap pekerjaan terdapat resikonya 

masing-masing. Sebagai pemimpin saya harus 

bekerja lebih baik dulu dari anggota saya 

karena anggota akan merasa termotivasi untuk 

bekerja dengan hasil yang maksimal jika 

dimulai dari saya sebagai pemimpin. Dan 

tujuan utama sebagai seorang Polisi adalah 

untuk mengabdi maka harus siap 

menempatkan kepentingan pribadi menjadi 

 

Setiap pekerjaan ada resiko. 

Sebagai pemimpin saya harus 

bekerja lebih baik dulu dari 

anggota agar merasa 

termotivasi. Sebagai Polisi siap 

menempatkan kepentingan 

pribadi menjadi yang kedua. 



yang kedua.” 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Beliau selalu optimis bahwa setiap pekerjaan 

akan terselesaikan dengan baik karena kami 

sebagai tim bekeja dengan baik dan beliau juga 

memberikan kepercayaan kepada kami dengan 

memberikan tanggung jawab pada masing-

masing anggota. Untuk tugas mulia itu pasti 

akan mengorbankan kepentingan pribadi 

supaya hasil dari pekerjaan kami bermanfaat” 

 

Beliau selalu optimis bahwa 

setiap pekerjaan akan 

terselesaikan dengan baik 

karena kami sebagai tim. Untuk 

tugas mulia itu pasti akan 

mengorbankan kepentingan 

pribadi. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Dalam bekerja saya menciptakan suasana 

nyaman untuk anggota, saya menekankan agar 

mereka segan dengan saya sebagai Panit 

mereka bukan takut dengan saya. Saya percaya 

bahwa tugas kami di PJR ini akan berhasil jika 

kami selalu berpartisipasi dalam setiap tugas 

untuk membantu masyarakat yang ada di 

sekitar kami. Tentu akan ada resikonya apalagi 

PJR selalu turun ke jalan dan langsung 

bersentuhan dengan masyarakat. Kami selalu 

mendahului kepentingan umum” 

 

Saya percaya bahwa tugas kami 

di PJR ini akan berhasil jika 

kami selalu berpartisipasi dalam 

setiap tugas untuk membantu 

masyarakat yang ada di sekitar 

kami. Kami selalu mendahului 

kepentingan umum. 

 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Kami setiap menjalankan tugas tidak sendiri 

pasti akan ada tim yang telah ditentukan 

dibawah pimpinan Panit. Kami selalu di 

arahkan untuk melaksanakan tugas dengan 

baik dan professional dalam bertindak dan 

tentu mengutamakan kepentingan umum diatas 

kepentingan pribadi”  

 

Kami selalu di arahkan untuk 

melaksanakan tugas dengan 

baik dan professional dalam 

bertindak dan tentu 

mengutamakan kepentingan 

umum diatas kepentingan 

pribadi. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung memiliki gambaran untuk pencitraan yang positif 

terlihat dari kepercayaannya berhasil dalam tugas dengan bekerjasama dalam satu tim, memotivasi anggota 

untuk bekerja dengan hasil yang baik, dan menempatkan kepentingan pribadi menjadi yang kedua. 

 

f. Kepercayaan 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih Selaku 

Kabid Humas Polda 

Lampung . 

 
 

“Sebagai pemimpin saya memiliki pandangan 

bahwa siapa saja harus saya tolong selagi saya 

bisa dan saya mampu, saya harus ramah 

terhadap semua kalangan baik kepada atasan, 

anggota,maupun masyarakat yang saya layani, 

namun saya harus tetap berwibawa. Saya 

sebagai penolong masyarakat tentu saya harus 

bisa dipercaya. Selain itu didalam institusi 

kepolisian ini saya harus memiliki kecakapan 

apalagi untuk seorang pemimpin selain untuk 

menambah pengetahuan dan pengalaman hal 

tersebut juga dapat meningkatkan hasil 

pekerjaan untuk lebih maksimal” 

Sebagai pemimpin harus 

menolong siapa saja dan bisa 

dipercaya, ramah, berwibawa, 

dan memiliki kecakapan. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

“Menurut saya ibu kabid sudah memenuhi 

syarat untuk menjadi seorang pemimpin terbukti 

Menurut saya ibu kabid sudah 

memenuhi syarat untuk 



Humas. 

 

 

beliau sudah bisa dipercaya oleh atasan, oleh 

kami sebagai anggota, dan oleh lapisan 

masyarakat sehingga beliau dapat menduduki 

jabatan sebagai kabid humas sekarang ini sudah 

cukup lama, walaupun mungkin terdapat 

kekurangan namun ibu kabid selalu memberikan 

yang terbaik. Beliau termasuk pemimpin yang 

ramah dan senantiasa memberikan pelayanan 

terbaik pada anggota dan masyarakat. Beliau 

juga memiliki kecakapann bekerja terlihat dari 

riwayat kedinasan beliau yang memiliki 

kemampuan baik dalam bekerja.” 

 

menjadi seorang pemimpin, 

beliau dapat dipercaya atasan, 

anggota, dan masyarakat 

dengan menduduki jabatan 

kabid humas cukup lama, 

beliau dan memiliki 

kecakapan bekerja. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Sebagai pemimpin agar dapat dipercaya harus 

berwibawa, tegas, tidak memihak pada salah 

satu anggota saja, serta dapat menjalankan tugas 

dengan baik, melayani masyarakat dengan baik 

dan ramah karena masyarakat akan dekat dan 

percaya dengan polisi jika polisi tersebut ramah 

dan dapat menerima keluhan masyarakat, 

kapanpun kami dibutuhkan oleh masyarakat 

harus siap. Dalam menjalankan hal tersebut 

sebagai pemimpin tentu harus memiliki 

kemampuan untuk lebih memajukan institusi 

kepolisian ini ” 

 

Sebagai pemimpin agar dapat 

dipercaya harus berwibawa, 

tegas, tidak memihak, 

menjalankan tugas dengan 

baik, melayani masyarakat 

dengan ramah dan bisa 

dipercaya, serta pemimpin 

harus memiliki kemampuan 

yang lebih. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Sebagai first line supervisor tentu ibu kanit 

memenuhi syarat untuk menjadi seorang 

pemimpin. Dapat dilihat dari sudah banyaknya 

beliau menduduki jabatan. Beliau sangat bias 

dipercaya sebagai seorang pemimpin dengan 

kemampuannya untuk memberikan pandangan 

yang baik dalam memajukan institusi kami dan 

memaksimalkan tugas. Dalam melayani 

masyarakat tentu harus ramah karena untuk 

memberikan pelayanan prima” 

 

Sebagai first line supervisor 

tentu ibu kanit memenuhi 

syarat untuk menjadi seorang 

pemimpin, bisa dipercaya, 

ramah, memberikan 

pelayanann prima. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Pada awalnya saya bisa dipercaya sebagai panit 

PJR induk 01 ini adalah awalnya saya sebagai 

staff pimpinan di VIP Presiden, kemudian saya 

bergabung di direktorat lalu lintas dan diberikan 

kesempatan oleh pimpinan saya untuk sekolah 

Patwal lantas, kemudian setelah itu 

mendapatkan Sprin untuk menjadi Panit PJR 

Induk 01, awalnya uji coba namun beliau 

anggap saya mampu maka saya dijadikan Panit 

disana. Sesuai dengan porsi saya sebagai 

pemimpin saya harus bisa dipercaya oleh 

anggota dan masyarakat di lingkungan saya 

bertugas. Sebagai pemimpin perempuan saya 

harus memiliki kelebihan dari pemimpin laki-

laki dan tentu harus ramah” 

 

Dipercaya pimpinan untuk 

menjadi Panti PJR Induk 01, 

dalam bertugas harus bias 

dipercaya oleh anggota dan 

masyarakat. Sebagai 

pemimpin perempuan saya 

harus memiliki kelebihan dari 

pemimpin laki-laki dan tentu 

harus ramah. 



 

8 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 01 

“Menurut saya Panit kami di PJR Induk 01 

mampu menjadi seorang pemimpin karena 

kinerjanya yang baik. Beliau juga dapat 

dipercaya oleh anggota dalam pelaksanaan tugas 

serta ramah karena untuk menciptakan anggota 

Polri yang humanis”  

 

Menurut saya Panit PJR Induk 

01 mampu menjadi pemimpin 

karena kinerjanya yang baik, 

bias dipercaya, dan ramah. 

 Kesimpulan : Pemimpin perempuan di Polda Lampung dianggap mampu dan dapat dipercaya menjadi 

seorang pemimpin karena berwibawa, tegas, ramah, melayani masyarakat dengan baik, memiliki kelebihan 

atau kecakapan. 

g. Keinginan yang kuat untuk mempengaruhi orang lain 

 

No Informan Hasil Wawancara Substansi 

1 Ibu AKBP. Dra. Hj. 

Sulistyaningsih 

Selaku Kabid Humas 

Polda Lampung . 

 
 

“Dalam beberapa pekerjaan ketika saya 

sebagai pemimpin memiliki konsep akan saya 

paparkan pada anggota, kemudian saya akan 

mempersilahkan para anggota untuk memiliki 

gagasan dan mengeluarkan pokok pikiran 

masing-masing untuk menyempurnakan 

konsep saya dan ketika konsep tersebut sudah 

mendapat kesepakatan dari semua pihak akan 

saya hormati.” 

Pemimpin memiliki konsep dan 

mempersilahkan anggota untuk 

menyempurnakan konsep yang 

sama. 

2 Ibu IPDA. Iin Indriati 

Selaku Kaur Renmin 

Humas. 

 

 

“Pada setiap kesempatan ibu kabid selalu 

memberikan kesempatan kepada anggota 

untuk berkontribusi agar memahami konsep 

dan gagasan yang beliau berikan dengan 

memaparkan terlebih dahulu bagaimana 

konsep tersebut dan setiap anggota 

dipersilahkan untuk memberikan masukan 

yang sesuai dan rasional serta bermanfaat” 

 

Pada setiap kesempatan ibu 

kabid selalu memberikan 

kesempatan kepada anggota 

untuk berkontribusi. 

 

3 

 

Ibu AKP. Entiyati 

Selaku Kanit Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 

“Pada setiap rapat biasanya saya memaparkan 

terlebih dahulu perihal apa yang akan dibahas, 

setelah anggota memahami konsep saya 

kemudian saya memberikan kesempatan untuk 

anggota yang akan memberikan masukan 

selama hal tersebut rasional dan sesuai” 

 

Pemimpin memaparkan konsep, 

kemudian member kesempatan 

pada anggota untuk member 

masukan. 

 

4 

 

Ibu BRIPKA. Foni 

Salimubun Selaku 

Anggota Dikmas 

Ditlantas Polda 

Lampung 
 

 

“Dalam setiap rapat ibu Kanit mengumpulkan 

semua anggota kemudian beliau menjelaskan 

apa yang menjadi tujuan agar kami paham 

kemudian beliau memberikan kesempatan 

kami untuk berkontribusi untuk 

menyempurnakannya” 

 

Ibu kanit menjelaskan tujuannya 

kemudian beliau memberikan 

kesempatan kami untuk 

berkontribusi untuk 

menyempurnakannya. 

 

5 

 

Ibu IPDA. Rusnawati 

Selaku Panit PJR 

Induk 01 

“Dalam bertugas pada kesempatan untuk 

membicarakan dan menyamakan konsep baik 

berkumpul secara formal maupun tidak selalu 

kami lakukan agar tugas berjalan dengan 

aman, nyaman, dan sesuai dengan ketentuan. 

Dalam proses tersebut saya yang mengontrol 

pertemuan dan saya terbuka untuk menerima 

pandangan anggota” 

 

Dalam proses menyamakan 

konsep saya mengontrol 

pertemuan dan saya terbuka 

untuk menerima pandangan 

anggota. 



 

6 

 

Bapak BRIGPOL. 

Made Agus Selaku 

Anggota PJR Induk 

01 

“Kami melaksanakan tugas sesuai dengan 

perintah, program, dan peraturan yang berlaku. 

Namun, ketika pemimpin kami memiliki 

konsep kami sebagai anggota diberikan 

kesempatan untuk berbicara dan berkontribusi 

langsung dalam pertemuan tersebut”  

 

Ketika pemimpin kami memiliki 

konsep kami sebagai anggota 

diberikan kesempatan untuk 

berbicara dan berkontribusi 

langsung dalam pertemuan 

tersebut. 

 Kesimpulan : Setiap pemimpin yang memiliki konsep akan memaparkan dahulu agar anggota memahami 

konsep yang diberikan pemimpin kemudian pemimpin mengontrol pertemuan dengan mempersilahkan 

anggota untuk berkontribusi memberikan gagasannya secara rasional agar menyempurnakan konsep yang 

sudah ada. 
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