
 

 

 

EVALUASI KINERJA POLDA LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN 

PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN MELALUI  

PROGRAM E-POLICING 

 

 

 

(Skripsi)  

 

 

 

Oleh  

KARINA VEBY EDITHYA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDAR LAMPUNG 

2019

http://www.kvisoft.com/pdf-merger/


 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

PERFORMANCE EVALUATION OF THE LAMPUNG POLICE  

IN REALIZING POLICE EXCELLENT SERVICE  

THROUGH E-POLICING PROGRAM 

 

By 

KARINA VEBY EDITHYA 

 

E-Policing can be understood as the implementation of electronic-based police 

duties which means building integrated, integrated, systematic and mutually 

supportive systems, there is a harmonization between functions/parts in realizing 

and maintaining security and security in the community. The purpose of this study 

was to evaluate the performance of the Lampung Regional Police in realizing 

excellent service of the Police through the E-Policing Program and to describe the 

factors that hinder the performance of the Lampung Regional Police in realizing 

excellent service in the police through the E-Policing Program. The research 

method uses a qualitative approach, the type of data used is primary and 

secondary data where data collection uses documentation techniques, observation 

and interviews. In general, the results of the study indicate that the performance of 

the Lampung Regional Police in E-Policing services to the community is still far 

from what is expected and has not been able to provide significant and significant 

impacts according to the mandate of the second National Police Promoter 

Program, which is easier for Information Technology-based communities. The 

main factors that hinder the performance of the Lampung Regional Police in 

realizing excellent service in the police through the E-Policing program are human 

resource factors that have the ability to build and create and run Information 

Technology-based programs so that the E-Policing Program has been running so 

far in issuing Online SIM and payment of ticket fines through E-Tilang. 

Keywords: Evaluation, Performance, Excellent Service, E-Policing. 
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EVALUASI KINERJA POLDA LAMPUNG DALAM MEWUJUDKAN 

PELAYANAN PRIMA KEPOLISIAN MELALUI  

PROGRAM E-POLICING 

 

Oleh  

KARINA VEBY EDITHYA 

E-Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang 

berbasis elektronik yang berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, 

terintegrasi, sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar 

fungsi/bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman 

dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja Polda 

Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima Kepolisian melalui Program E-

Policing dan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat kinerja 

Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian melalui Program 

E-Policing. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, jenis data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder di mana pengumpulan data 

menggunakan teknik dokumentasi, observasi dan wawancara. Secara umum hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja Polda Lampung dalam pelayanan E-

Policing kepada masyarakat masih jauh dari yang diharapkan dan belum mampu 

memberikan dampak secara nyata dan signifikan sesuai amanat Program Promoter 

Kapolri yang kedua yaitu peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi 

masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Faktor utama yang menghambat 

menghambat kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima 

kepolisian melalui program E-Policing adalah faktor sumber daya manusia  yang 

memiliki kemampuan untuk membangun dan menciptakan dan menjalankan 

program-program yang berbasiskan Teknologi Informasi sehingga sejauh ini 

Program E-Policing yang sudah berjalan hanya dalam penerbitan SIM Online dan 

pembayaran denda tilang melalui E-Tilang. 

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Pelayanan Prima, E-Policing.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang 

Harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas 

dalam setiap kegiatan administrasi negara masih terus berlangsung. Aparatur 

pemerintah sebagai pelayan masyarakat dituntut untuk bisa memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan kepada masyarakat ini yang akan 

menjadi salah satu indikator dari keberhasilan penyelenggaraan negara oleh 

pemerintah.  

 

Pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan oleh aparat penegak hukum 

kepolisian. Institusi Kepolisian merupakan salah satu institusi yang dibentuk guna 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Harapan masyarakat terhadap 

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai alat negara yang kompeten 

seharusnya memberikan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, menegakkan 

hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat dengan baik saat ini belum berhasil mewujudkan harapan-harapan 

masyarakat tersebut. Oleh karena itu, Polri yang profesional merupakan sebuah 

landasan bagi Polri agar mampu memberikan pelayanan yang lebih baik pada 
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masyarakat, sehingga Polri dapat berfungsi sesuai dengan fungsinya dan juga agar 

Polri mendapatkan dukungan dan tempat dari masyarakat. 

 

Guna mewujudkan Polri yang profesional, maka Polri menyiapkan langkah-

langkah strategis melalui revitalisasi Polri menuju pelayanan prima guna 

meningkatkan kepercayaan masyarakat dilihat dari semua tahapan revitalisasi 

Polri dapat terlaksana secara menyeluruh sesuai target yang telah ditentukan dan 

mengacu pada perwujudan reformasi birokrasi dan sebagai wujud pelaksanaan 

pelayanan publik kepada masyarakat. Namun untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik yang maksimal bukanlah hal yang mudah apabila tanpa adanya 

dukungan dari masyarakat dan juga stakeholder terkait.  

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah 

kegiatan atau perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas 

barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

 

Upaya Kepolisian Republik Indonesia untuk mewujudkan peningkatan pelayanan 

publik dilakukan melalui Program Promoter (Profesional, Modern, dan 

Terpercaya) Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian terdiri atas 11 Program 

Prioritas Polri di mana program yang kedua berkaitan dengan peningkatan 

pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis Teknologi 

Informasi. 
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Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara maksimal, 

diperlukan  percepatan kualitas pelayanan dan langkah terobosan yang 

memberikan inspirasi dalam memajukan kualitas pelayanan publik. Sejalan 

dengan hal tersebut, saat ini Polri telah masuk pada Tahapan Renstra Ketiga yaitu 

menuju organisasi unggulan (strive for excellence). Target yang dicapai sudai 

sangat ideal sehingga diperlukan upaya dan perjuangan yang serius bagi Polri 

untuk mewujudkannya. Masyarakat mengharapkan Polri kini seharusnya sudah 

mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam pencegahan 

kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban. 

 

Fokus strategi Polri pada tahapan ini adalah membangun kemampuan pelayanan 

publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice Polri, dan 

profesionalisme sumber daya manusia (SDM), serta mewujudkan implementasi 

teknologi, infrastruktur materil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas 

Polri yang kredibel di mata masyarakat nasional, regional, dan internasional.  

 

Optimalisasi aksi menuju Polri yang profesional, modern dan terpercaya, 

dimaksudkan untuk memperbaiki beberapa program yang capaiannya belum 

memuaskan pada masa sebelumnya. Hal ini diperlukan mengingat tantangan yang 

dihadapi Polri semakin berat mengingat ekspektasi masyarakat yang juga semakin 

tinggi. Selain itu juga berkenaan dengan tuntutan adanya praktik tata kelola 

kepolisian yang good governance, reformasi birokrasi Polri dan perbaikan 

pelayanan kepolisian sesuai tahapan grand strategy Polri. Kesemuanya 

memerlukan langkah-langkah nyata untuk akselerasi proses tindakan 

pencapaiannya sehingga dapat mempercepat terwujudnya postur Polri yang 
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Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya) (Karnavian dan Sulistiyo, 2017 : 

348).  

 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dewasa ini juga 

berpengaruh terhadap tantangan reformasi kepolisian dalam meningkatkan 

kemampuannya menghadapi era dunia digital. Harus diakui bahwa kemampuan 

Polri di bidang Teknologi Informasi (TI) sudah meningkat pesat, namun harus 

pula disadari bahwa Polri masih tertinggal selangkah dibandingkan perkembangan 

Teknologi Informasi yang ada, ketertinggalan ini terutama pada jajaran kepolisian 

di daerah yang belum memaksimalkan kemajuan teknologi informasi dalam 

mendukung pelayanan Polri terhadap masyarakat.  

 

Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat saat ini mulai 

beralih dari cara-cara konvensional manual atau harus bertemu langsung dengan 

masyarakat dengan pelayanan yang berbasiskan teknologi informasi melalui 

Program E-Policing namun tetap juga dengan menggunakan cara-cara 

konvensional dimaksud. E-Policing adalah pemolisian secara elektronik yang 

dapat diartikan sebagai pemolisian secara online, sehingga hubungan antara polisi 

dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa 

batas ruang dan waktu untuk selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan 

komunikasi (Chryshnanda, 2015 : 88). 

 

Upaya yang dilakukan oleh Polri melalui Program E-Policing ini dapat dimaknai 

juga sebagai mekanisme akses informasi publik yang efisien, cepat dan terjangkau 

terhadap Kepolisian Republik Indonesia. Hal ini merupakan amanat Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang 
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mengharapkan melalui pengelolaan informasi yang baik sebagai salah satu wujud 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Sejalan dengan konteks pelayanan 

informasi publik, diperlukan sistem layanan informasi publik yang memadai. 

Sistem informasi itu untuk meningkatkan aksesibilitas atau kemudahan 

memperoleh informasi, kualitas informasi, dan pengembangan manajemen 

khususnya di Kepolisian Republik Indonesia (Polri) 

 

Konsep E-Policing yang dilaksanakan oleh Polri bukan berarti menghapus cara-

cara manual yang masih efektif dan efisien dalam menjalin kedekatan dan 

persahabatan antara polisi dengan masyarakat yang dillayaninya. E-Policing 

menyempurnakan, meningkatkannya sehingga polisi benar-benar menjadi sosok 

yang profesional, cerdas, bermoral dan modern sebagai penjaga kehidupan, 

pembangun peradaban dan pejuang kemanusiaan sekaligus. E-Policing dapat 

dipahami sebagai penyelenggaraan tugas kepolisian yang berbasis elektronik yang 

berarti membangun sistem-sistem yang terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling 

mendukung, ada harmonisasi antar fungsi / bagian dalam mewujudkan dan 

memelihara keamanan dan rasa aman dalam masyarakat. 

 

E-Policing bisa menjadi strategi inisiatif antikorupsi, reformasi birokrasi dan 

creative breakthrough atau terobosan kreatif. Dikatakan sebagai inisiatif 

antikorupsi karena meminimalisir bertemunya person to person dalam pelayanan-

pelayanan kepolisian di bidang administrasi karena sudah dapat digantikan secara 

online melalui e-banking, atau melalui ERI (Electronic Registration and 

Identification) dan sebagai reformasi birokrasi karena dapat menerobos sekat-

sekat birokrasi yang rumit yang mampu menembus ruang dan waktu misalnya 
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tentang pelayanan informasi dan komunikasi melalui internet, dan hubungan tata 

cara kerja dalam birokrasi dapat diselenggarakan secara langsung dengan SMK 

(Standar Manajemen Kinerja) yang dibuat melalui internet. Dikatakan sebagai 

bagian creative breakthrough, melalui E-Policing banyak program dan berbagai 

inovasi dan kreasi dalam pemolisian yang dapat dikembangkan misalnya pada 

sistem-sistem pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM), Samsat, atau juga dalam 

Trafic Management Centre (TMC) baik melalui media elektronik, cetak maupun 

media sosial bahkan secara langsung sekaligus (sumber: 

https://www.validnews.id/e-policing-di-era-digital-bue.) 

 

E-Policing ini sebagai sebuah langkah kebijakan Polri merupakan salah satu dari 

beberapa program unggulan Promoter Polri dalam memberikan pelayanan prima 

kepada masyarakat yang dapat dikatakan sebuah kebijakan publik khususnya 

kebijakan Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  Program 

E-Policing ini telah dilaksanakan oleh Polri sejak Tahun 2016 sebagai bagian dari 

Program Polisi Promoter yang merupakan Program Kapolri Tito Karnavian sejak 

dilantik dan hingga saat ini, Program E-Policing terus dikembangkan di seluruh 

jajaran Polri di seluruh Indonesia. 

 

Sebagai tindak lanjut dari Program Kepolisian Republik Indonesia tersebut, maka 

jajaran Polri di seluruh Indonesia harus segera mengaplikasikannya guna 

menunjang pelayanan kepolisian di bidang administrasi sehingga masyarakat 

dapat menjangkau pelayanan Polri tersebut lebih efektif dan efisien. Berbagai 

inovasi bidang pelayanan telah diciptakan dan telah dikembangkan di tubuh 

kepolisian saat ini, di mana di antara Program E-Policing tersebut paling banyak 

digunakan adalah untuk fungsi lalu lintas. Adanya Program E-Tilang, SIM 
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Online, Samsat Online, Program NTMC (National Traffic Management Centre), 

Pengaduan Kepolisian Online, SKCK Online, dan lain sebagainya merupakan 

inovasi dan kreasi Polri dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat berbasis TI (Teknologi Informasi). 

 

Program E-Policing sebagaimana yang telah dilakukan oleh Polri melalui 

jajarannya di seluruh wilayah Indonesia belum sepenuhnya diketahui oleh 

masyarakat. Oleh karena itu Polda Lampung pada Tanggal 20 September 2018 

mengadakan Perlombaan Polisi Cilik (Pocil) memperebutkan Piala Kapolda 

Lampung dalam rangka Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-63 bertemakan 

“Dengan semangat promoter, polantas mengimplementasikan road safety melalui 

e-policing menuju zero accident yang dilaksanakan di gedung Graha Bhakti 

Pramuka Bandar Lampung (Sumber : https://tribratanews.lampung.polri.go.id/ 

?p=2008).  

 

Salah satu program E-Policing yang saat ini seringkali mendapatkan pemberitaan 

adalah Program E-Tilang di Polda Metro Jaya. Program E-Tilang tersebut 

menggunakan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). E-Tilang 

memiliki aplikasi khusus di smartphone mereka untuk mencatat data pengendara 

yang melakukan pelanggaran lalu lintas di mana ketika ada seorang pelanggar lalu 

lintas yang terkena E-Tilang, polisi akan mencatat nomor handphone, identitas, 

jenis pelanggaran yang ia lakukan, dan denda yang harus dibayarkan. Untuk 

melengkapi data yang dibutuhkan, pihak kepolisian juga memasang CCTV untuk 

merekam bukti pelanggaran yang dilakukan oleh si pengguna lalu lintas (Sumber:  

https://blog.tiket.com/info-e-tilang-jakarta/). 

https://tribratanews.lampung.polri.go.id/%20?p=2008
https://tribratanews.lampung.polri.go.id/%20?p=2008
https://www.cermati.com/artikel/takut-ditilang-karena-stnk-belum-diperpanjang-begini-syarat-perpanjanganya
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Program E-Policing di Polda Lampung yang saat ini telah terlaksana antara lain di 

Ditlantas Polda Lampung melalui Samsat Online atau E-Samsat yang merupakan 

salah satu produk inovasi dalam memberikan pelayanan pembayaran pajak 

kendaraan bermotor, SIM Online dan pelaksanaan E-Tilang. Kemudian Bidang 

Propam Polda Lampung juga meluncurkan website propampoldalampung.com, di 

mana masyarakat bisa melaporkan langsung apabila menemui pelanggaran yang 

dilakukan oleh anggota Polda Lampung melalui telepon selulernya masing-

masing melalui website yang dapat diunduh di Play Store dengan merahasiakan 

identitas masyarakat yang melapor. 

 

Berdasarkan data dari Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung (Ditlantas) Polda 

Lampung, penerapan E-Policing di jajaran Ditlantas salah satunya adalah 

pelaksanaan E-Tilang, di mana pada Tahun 2018, jumlah pelanggar lalu lintas 

yang membayarkan denda melalui E-Tilang adalah sebanyak 686 pelanggaran lalu 

lintas. Data tersebut dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1. Data Pelanggaran Lalu Lintas Menggunakan E-Tilang Tahun 2018  

No. Bulan Jumlah Pelanggaran 

1. Januari 102 

2. Februari  51 

3. Maret  21 

4. April  83 

5. Mei 96 

6. Juni  0 

7. Juli  18 

8. Agustus  41 

9. September 62 

10. Oktober 26 

11. November  89 

12. Desember  97 

 Jumlah  696 

Sumber : Ditlantas Polda Lampung, 2019. 

http://propampoldalampung.com/
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Selanjutnya terdapat pula masyarakat yang mengurus pembuatan dan 

perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara online di seluruh jajaran Polda 

Lampung. Data produksi SIM secara online tersebut dapat dilihat pada Tabel 2 

berikut ini.  

Tabel 2. Data Produksi SIM Online di Ditlantas Polda Lampung Tahun 2016-2018 

 

No. Tahun Jumlah 

1. 2016 66.262 

2. 2017 106.574 

3. 2018 118.446 

 Total 291.282 

Sumber : Ditlantas Polda Lampung, 2019. 

 

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa jumlah masyarakat 

yang melakukan pendaftaran secara online untuk melakukan pembuatan dan 

perpanjangan SIM di Ditlantas Polda Lampung dari Tahun 2016 hingga Tahun 

2018 terus meningkat dan dalam tiga tahun telah dilakukan sebanyak 291.282 

SIM yang diproduksi berdasarkan pendaftaran yang dilakukan masyarakat secara 

online. 

 

Namun hal yang sangat disayangkan adalah bahwa melalui berbagai penelusuran 

yang dilakukan di internet, informasi mengenai pelayanan E-Policing oleh Polda 

Lampung dan jajarannya saat ini masih sangat minim, sehingga masyarakat luas 

belum mengetahui berbagai Program E-Policing apa saja yang diluncurkan oleh 

Polda Lampung. Tentunya hal ini dapat menjadi menjadi salah satu penghambat 

Polda Lampung dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat 

berbasiskan teknologi informasi melalui Program E-Policing yang sudah banyak 

digunakan di daerah lain. 
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Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat 

melihat sejauhmana kinerja Polda Lampung khususnya dalam pemberian layanan 

prima (excellent service) sebagai bentuk kebijakan publik Polri dengan judul 

penelitian “Evaluasi Kinerja Polda Lampung dalam Mewujudkan Pelayanan 

Prima Kepolisian Melalui Program E-Policing”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas adalah :  

1. Bagaimanakah kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima 

Kepolisian melalui Program E-Policing ? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat kinerja Polda Lampung dalam 

mewujudkan pelayanan prima Kepolisian melalui Program E-Policing ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengevaluasi kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan 

prima Kepolisian melalui Program E-Policing. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menghambat kinerja Polda 

Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian melalui Program E-

Policing. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengembangkan 

pengetahuan dan wawasan dan informasi khususnya bagi penulis mengenai 
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evaluasi kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima 

kepolisian melalui Program E-Policing. 

2. Manfaat Akademik 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai: 

a. Bahan masukan yang berharga bagi mahasiswa mengenai evaluasi kinerja 

Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian melalui 

Program E-Policing. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan 

peneliti lainnya dalam meneliti tentang evaluasi kinerja Polda Lampung 

dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian melalui Program E-

Policing. 

 



 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Teori Evaluasi  

1. Pengertian Evaluasi 

Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, 

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui 

bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta 

hasilnya. Evaluasi juga merupakan salah satu sarana yang penting dalam 

melakukan setiap kegiatan. Setiap berjalannya kegiatan biasanya evaluasi 

dilakukan untuk menilai dan mengkaji ulang, guna memperbaiki atau menilai 

kegiatan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. 

 

Menurut Wirawan (2015:3) evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi 

mengenai objek evaluasi dan menilai objek evaluasi dengan membandingkannya 

dengan standar evaluasi. Sedangkan menurut Mengginson dalam Mangkunegara 

(2014:9) mengemukakan bahwa evaluasi atau penilaian prestasi adalah penilaian 

prestasi kerja (performance appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan 

untuk menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya. 
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Uzer (2003 : 120), mengatakan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang 

ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk 

menentukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternatif yang 

diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara 

acak, maka alternatif-alternatif itu harus diberi nilai relatif, karenanya pemberian 

nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi 

untuk proses pengambilan keputusan. 

 

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Arikunto (2009 : 3) bahwa evaluasi 

meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan 

keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. 

Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas 

dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya), 

pengukuran bersifat kuantitatif, penilaian berarti menilai sesuatu. Sedangkan 

menilai itu mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang 

berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh dan 

sebagainya. Mengukur adalah membandingkan sesuatu dengan satu ukuran 

(bersifat kuantitatif), menilai adalah mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu 

dengan ukuran baik buruk (bersifat kualitatif), dan evaluasi meliputi kedua 

langkah tersebut di atas. 

 

Setiap kegiatan yang dilaksanakan pasti mempunyai tujuan, demikian juga dengan 

evaluasi. Menurut Arikunto (2009 : 13), ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan kepada program secara 
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keseluruhan, sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing 

komponen. 

2. Tujuan Evaluasi 

Tujuan evaluasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu program, 

memberikan justifikasi atau penggunaan sumber-sumber yang ada dalam kegiatan, 

memberikan kepuasan dalam pekerjaan dan menelaah setiap hasil yang telah 

direncanakan. 

 

Menurut Wirawan (2015 : 22-23) evaluasi dilaksanakan untuk mencapai berbagai 

tujuan sesuai dengan obyek evaluasinya di antaranya adalah:  

a. Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.  

b. Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai rencana.  

c. Mengukur apakah pelaksnaan program sesuai dengan standar.  

d. Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan menentukan manadimensi 

program yang jalan, mana yang tidak berjalan.  

e. Pengembangan staf program.  

f. Memenuhi ketentuan undang-undang.  

g. Akreditasi program.  

h. Mengukur cost effectifenis dan cost efficiency.  

i. Mengambil keputusan mengenai program.  

j. Akuntabilias.  

k. Memberikan balikan kepada pimpinan dan program.  

l. Mengembangkan teori evaluasi dan riset evaluasi.  
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3. Karakteristik Evaluasi  

Evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode 

analisis kebijakan lainnya yaitu:  

a. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian 

menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.  

b. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik ”fakta” 

maupun “nilai”.  

c. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan 

tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, 

ketimbang hasil di masa depan.  

d. Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai 

kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.  

(Dunn, 2003: 608-609). 

 

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan 

beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan tentang evaluasi yakni evaluasi 

merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh 

mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat 

dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut bagi masyarakat. 

 

B. Teori Kinerja  

Kinerja merupakan bagian yang sangat penting bagi suatu lembaga yang 

menginginkan karyawannya untuk bekerja dengan bersungguh-sungguh sesuai 

dengan kemampuan yang dimiliki. Tanpa adanya kinerja yang baik dari seorang 

pegawai, maka keberhasilan dalam mencapai tujuan akan sulit tercapai.  
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Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan 

selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan 

berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria 

yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. 

 

Kinerja berasal dari akar kata “to perform” dan menurut The Scibner Bantam 

English Dictionary yang dikutip Wibowo (2015 : 78) mengartikan sebagai berikut  

1. To do or carry out; execute (melakukan, menjalankan, melaksanakan). 

2. To discharge or fulfill; as a vow (memenuhi atau menjalankan kewajiban 

suatu nazar). 

3. To portray, as a character in a play (menggambarkan suatu karekter da lam 

suatu permainan). 

4. To render by the voice or a musical instrument (menggambarkannya dengan 

suara atau alat musik). 

5. To execute or complete an undertaking (melaksanakan atau menyempurnakan 

tanggung jawab). 

6. To act a part in a play (melaksanakan suatu kegiatan dalam suatu permainan). 

7. To perform music (memainkan/pertunjukan musik). 

8. To do what is expected of a person or machine (melakukan suatu yang 

diharapkan oleh seorang atau mesin). 

 

Senada dengan pendapat tersebut, Gomes mengungkapkan bahwa kinerja 

karyawan sebagai “Ungkapan seperti output, efisien serta efektivitas sering 

dihubungkan dengan produktifitas” (Mangkunegara, 2014 : 9). Pendapat tersebut 
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menyatakan bahwa kinerja suatu pegawai tidak lepas dari hasil yang dicapai, serta 

efektif dalam meningkatkan produktivitas.  

Definisi kinerja karyawan menurut Mangkunegara (2014 : 9), adalah : “Hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya”.  

 

Mathis & Jackson (2002 : 126) berpendapat bahwa kinerja pegawai adalah yang 

mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi kepada organisasi, 

yang antara lain termasuk: kuantitas output, kualitas output, jangka waktu output, 

kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif. Ditambahkan oleh Foster & 

Seeker (2001:74), bahwa kinerja seorang pegawai dipengaruhi oleh pengetahuan, 

keterampilan, motivasi dan kepercayaan diri. 

 

Menurut Suprihanto (2004: 77), kinerja adalah kemampuan kerja seorang pegawai 

yang dapat dibuktikan dari hasil kerja sehari-hari yang dapat memberikan nilai 

lebih bagi kemajuan unit kerja atau organisasinya. Setiap pegawai diharapkan 

memiliki kinerja (prestasi kerja) yang memuaskan, sehingga sinergi dari prestasi-

prestasi pegawai akan dapat meningkatkan dan mengembangkan eksistensi 

organisasi di tengah-tengah masyarakat. Adapun menurut Ruky, manajemen 

kinerja pada dasarnya berkaitan dengan usaha, kegiatan atau program yang 

diprakarsai dan dilaksanakan oleh pimpinan organisasi untuk merencanakan, 

mengarahkan dan mengendalikan prestasi karyawan (Ruky, 2004: 132).  
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Menurut beberapa literatur manajemen sumber daya manusia diketahui bahwa 

penilaian kinerja dengan berbagai variasi sebutan, seperti performance appraisal, 

personnel assessment employee evaluation, merit rating, efficiency rating atau 

service rating (Mangkunegara, 2014: 98), pada prinsipnya, merupakan cara 

pengukuran kontribusi-kontribusi dari individu dalam instansi yang dilakukan 

terhadap organisasi. Nilai penting dari penilaian kinerja adalah menyangkut 

penentuan tingkat kontribusi individu atau kinerja yang diekspresikan dalam 

penyelesaian tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya (Sulistyani dan 

Rosidah, 2003: 24). Hal ini diperkuat oleh pendapat Chung & Megginson (2008: 

45) yang mengartikan penilaian kinerja sebagai “a way of measuring the 

contributions of individuals to their organization”.  

Menurut Mathis & Jackson (2002 : 128), penilaian kinerja adalah proses 

evaluasi seberapa baik pegawai mengerjakan pekerjaan ketika 

dibandingkan dengan para pegawai, sedangkan standar kinerja 

menjelaskan tingkat-tingkat kinerja yang diharapkan dan merupakan bahan 

perbandingan atau tujuan atau target bergantung dari pendekatan yang 

diambil. 

 

Menurut Sentono (2003 : 124), kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi secara legal dan tidak melanggar hukum, sejauhmana 

keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya dinamakan 

tingkat kinerja dan untuk mengukur kinerja pegawai maka masalah pokok 

adalah menetapkan persyaratan kerja dan kriterianya. 

 

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja (output) baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai SDM 

persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 
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melaksanakan tugas. Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan 

menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang 

diharapkan.  

C. Konsep Evaluasi Kinerja  

Evaluasi kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manajemen untuk 

menilai kinerja baik kinerja pegawai maupun kinerja organisasi dengan 

membandingkan uraian pekerjaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Evaluasi 

kinerja biasanya dilakukan dalam suatu periode tertentu, dengan adanya evaluasi 

kinerja maka dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

 

Menilai kinerja berarti membandingkan kinerja aktual bawahan dengan standar 

yang ditetapkan oleh perusahaan. Jika dikerjakan dengan benar, hal ini akan 

memberikan manfaat yang penting bagi pegawai, atasan serta organisasi. Atasan 

atau Supervisor atau manajer menilai kinerja karyawan untuk mengetahui 

tindakan apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan selanjutnya. Umpan 

balik yang spesifik dari atasan akan memudahkan karyawan untuk membuat 

perencanaan-perencanaan kerja serta keputusan-keputusan yang lebih efektif 

untuk kemajuan perusahaan 

 

Menurut Mardiasmo (2004: 49), pengukuran kinerja sektor publik dilakukan 

untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik 

dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus 

kepada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya dapat 
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meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam 

memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan 

untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran 

kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban 

publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. 

 

Evaluasi kinerja disebut juga “Performance evaluation” atau “Performance 

appraisal”. Appraisal berasal dari kata Latin “appratiare” yang berarti 

memberikan nilai atau harga. Evaluasi kinerja berarti memberikan nilai atas 

pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk diberikan imbalan, kompensasi 

atau penghargaan.  

Menurut Mangkunegara (2014 : 10), evaluasi kinerja merupakan cara yang 

paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada pekerja. 

Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan 

prestasinya diketahui dan dihargai arang lain. Mengginson mengemukakan 

evaluasi kinerja atau penilaian prestasi adalah “penilaian prestasi kerja 

(Performance appraisal), suatu proses yang digunakan pimpinan untuk 

menentukan apakah seseorang karyawan melakukan pekerjaannya sesuai 

dengan tugas dan tanggung jawabnya.” 

 

Evaluasi kinerja menurut Simanjuntak (2005 : 103) adalah “suatu metode dan 

proses penilaian pelaksanaan tugas (performance) seseorang atau sekelompok 

orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan 

standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dahulu.”  

 

Penilaian kinerja dapat digunakan indikator kinerja sebagaimana teori yang 

dikemukakan oleh Mahsun (2014 : 32) yaitu Masukan (Input), Keluaran (Output), 

Proses (Process), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefits),  Dampak (Impact)  dalam 

evaluasi kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima kepolisian 
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melalui Program E-Policing. Oleh karena itu, peneliti menggunakan indikator 

tersebut dalam penelitiannya. Indikator-indikator tersebut dijelaskan sebagai 

berikut: 

a. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, 

kebijakan, waktu, dan lain-lain, dipergunakan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan organisasi. Indikator ini lebih terukur, akan tetapi indikator ini 

tidak akan menunjukan data dan informasi yang akurat, jika dalam proses 

pengukuran dilakukan sembarangan. 

b. Indikator Process (proses), yaitu melaksanakan kegiatan yang didukung oleh 

sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang mana 

masukan-masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja 

untuk publik.  

c. Indikator Output (keluaran), menunjukan hasil kerja apakah berupa barang 

atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses.  

d. Indikator Outcome (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. 

e. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 

indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka 

menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan secara 

tepat waktu dan berfungsi penuh.  

f. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari 

indikator manfaat.  
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Fungsi evaluasi kinerja yang dikemukakan Wirawan (2015 : 24) sebagai berikut :  

a. Memberikan balikan kepada aparatur ternilai mengenai kinerjanya. Ketika 

merekrut pegawai (ternilai), aparatur harus melaksanakan pekerjaan yang 

ditugaskan kepadanya sesuai dengan uraian tugas, prosedur operasi, dan 

memenuhi standar kinerja.  

b. Alat promosi dan demosi. Hampir disemua sistem evaluasi kinerja, hasil 

evaluasi digunakan untuk mengambil keputusan memberikan promosi kepada 

aparatur ternilai yang kinerjanya memenuhi ketentuan pembarian promosi. 

Promosi dapat berupa kenaikan gaji, pemberian bonus atau komisi, kenaikan 

pangkat atau menduduki jabatan tertentu. Sebaliknya, jika kinerja aparatur 

ternilai tidak memenuhi standar atau buruk, instansi menggunakan hasilnya 

sebagai dasar untuk memberikan demosi berupa penurunan gaji, pangkat atau 

jabatan aparatur ternilai.  

c. Alat memotivasi ternilai. Kinerja ternilai yang memenuhi standar, sangat baik, 

atau superior, evaluasi kinerja merupakan alat untuk memotivasi kinerja 

aparatur. Hasil evaluasi dapat digunakan instansi untuk memotivasi aparatur 

agar mempertahankan kinerja yang superior dan meningkatkan kinerja baik 

atau sedang.  

d. Penentuan dan pengukuaran tujuan kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang 

menggunakan prinsip manajemen by objectives, evaluasi kinerja dimulai 

dengan menentukan tujuan atau sasaran kerja aparatur ternilai pada awal 

tahun.  

e. Konseling kinerja buruk. Evaluasi kinerja, tidak semua aparatur mampu 

memenuhi standar kinerjanya atau kinerjanya buruk. Hal itu mungkin karena 
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ia menghadapi masalah pribadi atau ia tidak berupaya menyelesaikan 

pekerjaannya secara masksimal. Bagi aparatur seperti ini penilai akan 

memberikan konseling mengenai penyebab rendahnya kinerja ternilai dan 

mengupayakan peningkatan kinerja di tahun mendatang. Konseling dapat 

dilakukan sebelum evaluasi kinerja jika atasan dapat mengetahui kelambanan 

aparatur.  

f. Pemberdayaan aparatur. Evaluasi kinerja merupakan alat untuk 

memberdayakan aparatur agar mampu menaiki tangga atau jenjang karier. 

Evaluasi kinera menentukan apakah kinerja aparatur dapat dipergunakan 

sebagai  ukuran untuk meningkatkan kariernya.  

 

Selanjutnya sasaran-sasaran yang hendak dicapai melalui evaluasi kinerja aparatur 

yang dikemukakan Sunyoto (2009 : 1) sebagai berikut :  

1. Membuat analisis kinerja dari waktu yang lalu secara berkesinambungan dan 

periodik, baik kinerja aparatur maupun kinerja organisasi.  

2. Membuat evaluasi kebutuhan pelatihan dari para aparatur melalui audit 

keterampilan dan pengetahuan sehingga dapat mengembangkan kemampuan 

dirinya. Atas dasar evaluasi kebutuhan pelatihan itu dapat menyelenggarakan 

program pelatihan dengan tepat.  

3. Menentukan sasaran dari kinerja yang akan datang dan memberikan tanggung 

jawab perorangan dan kelompok sehingga untuk periode yang selanjutnya 

jelas apa yang harus diperbuat oleh karyawan, mutu dan baku yang harus 

dicapai, sarana dan prasaranan yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

aparatur.  
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4. Menemukan potensi aparatur yang berhak memperoleh promosi, dan kalau 

mendasarkan hasil diskusi antara karyawan dan pimpinannya itu untuk 

menyusun suatu proposal mengenai sistem bijak (merit system) dan sistem 

promosi lainnya, seperti imbalan (reward system recommendation). 

Evaluasi kinerja merupakan sistem formal yang digunakan untuk mengavaluasi 

kinerja pegawai secara periodik yang ditentukan oleh organisasi, adapun tujuan 

dari evaluasi kinerja antara lain (Darma, 2009 :14) :  

1. Pengembangan 

Dapat digunakan untuk menentukan pegawai yang perlu dtraining dan 

membantu evaluasi hasil training. Dan juga dapat membantu pelaksanaan 

counseling antara atasan dan bawahan sehingga dapat dicapai usaha-usaha 

pemecahan masalah yang dihadapi pegawai.  

2. Pemberian Reward  

Dapat digunnakan untuk proses penentuan kenaikan gaji, insentif dan 

promosi. Berbagai organisasi juga menggunakan untuk membarhentikan 

pegawai.  

3. Motivasi 

Dapat digunakan untuk memotivasi pegawai, mengembangkan inisiatif, rasa 

tanggungjawab sehingga mereka terdorong untuk meningkatkan kinerjanya.  

4. Perencanaan SDM  

Dapat bermanfaat bagi pengembangan keahlian dan keterampilan serta 

perencanaan SDM.  
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5. Kompensasi 

Dapat memberikan informasi yang digunakan untuk menentukan apa yang 

harus diberikan kepada pegawai yang berkinerja tinggi atau rendah dan 

bagaimana prinsip pemberian kompensasi yang adil. 

6. Komunikasi  

Evaluasi merupakan dasar untuk komunikasi yang berkelanjutan antara atasan 

dan bawahan menyangkut kinerja pegawai. 

 

Berdasarkan pengertian dari para ahli tersebut maka dapat disimpulkan evaluasi 

kinerja merupakan suatu proses dalam penilaian yang dilakukan secara sistematis 

untuk mengetahui hasil pekerjaan karyawan dan kinerja organisasi. Selain itu, 

juga untuk menentukan kebutuhan kerja secara tepat, memberikan tanggung 

jawab yang sesuai dengan anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) 

sehingga dapat melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang lebih baik di 

masa mendatang khususnya dalam mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian 

melalui Program  E-Policing. 

 

D. Konsep Pelayanan Prima Kepolisian 

1. Pengertian Pelayanan Prima Kepolisian 

Pelayanan publik dalam konteks good governance, merupakan gerbang utama 

reformasi birokrasi karena pelayanan publik adalah ruang di mana masyarakat dan 

aparatur negara berinteraksi secara langsung dengan masyarakat. Disinilah 

pelayanan publik seharusnya menjadi lebih responsif terhadap kepentingan publik 
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karena akan terpantau secara transparan kebijakan, prosedur dan perilaku yang 

menyimpang.  

 

Paradigma pelayanan publik, berkembang dari pelayanan yang sifatnya 

sentralistik ke pelayanan yang lebih memberikan fokus pada pengelolaan yang 

berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government). Karakter 

pelayanan publik haruslah bersandar pada fungsi pembangunan regulasi yang 

menjamin pelayanan kepada masyarakat, prinsip kemudahan (accessible), 

desentralisasi urusan dan kewenangan serta melibatkan partisipasi masyarakat 

secara langsung sebagai bagian integral quality control.  

 

Polisi sebagai kewenangan pemerintah pusat, aparatur dan abdi negara juga pada 

hakekatnya merupakan abdi masyarakat. Kepolisian harus mengabdikan diri 

sepenuhnya pada kepentingan masyarakat dengan semangat pengabdian dan 

pelayanan kepada masyarakat.  

 

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat oleh kepolisian diharapkan 

mampu memberikan rasa aman, nyaman, terlindungi dan memberikan 

kepercayaan diri kepada masyarakat bahwa ada yang menjamin keselamatan, 

keamanan baik lingkungan maupun kehidupan bermasyarakat, karena masyarakat 

merasakan adanya pelayanan kepada publik atau pelayanan kepada masyarakat 

umum.  

 

Polisi mempunyai fungsi pelayanan keamanan kepada individu, komunitas dan 

negara. Pelayanan keamanan tersebut bertujuan untuk menjaga, mengurangi rasa 

ketakutan dari ancaman dan gangguan serta menjamin keamanan di 
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lingkungannya secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup dan 

produktivitas masyarakat yang dilayaninya. Dalam memberikan pelayanan 

keamanan polisi mempunyai kewenangan untuk menegakan hukum dan keadilan 

serta memerangi kejahatan yang mengganggu dan merugikan masyarakat, warga 

komunitas dan negara. 

Menurut Moenir (2010 : 26) pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan 

oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor materi 

melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha 

memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya. Pelayanan 

hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu pelayanan merupakan 

sebuah proses. Sebagai proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan 

berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. 

 

Pelayanan sangat berkaitan erat dengan masyarakat sehingga pelayanan lebih 

dikenal dengan istilah pelayanan publik. Adapun pelayanan publik sangat erat 

kaitannya dengan pemerintah, karena salah satu tanggung jawab pemerintah ialah 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang 

diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolak ukur dalam menilai 

kualitas pemerintah. Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari 

adanya kewajiban sebagai suatu proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan 

baik yang bersifat individual maupun kelompok. Pelayanan publik memiliki 

peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini dikarenakan tidak semua 

jasa atau pelayanan disediakan oleh pihak swasta, oleh karena itu pemerintah 

memiliki kuwajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat yang tidak 

disediakan swasta tersebut.  

Pelayanan Publik menurut Sinambela (2011 : 5) dapat diartikan sebagai 

pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara 

negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan 

tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada 

hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat 
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memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah 

kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang 

sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat. 

 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik maka diketahui bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik. 

 

Pelayanan publik (public services) merupakan suatu kegitan pemberian layanan 

(melayani) keperluan masyarakat yang dilaksanakan oleh negara atau lembaga 

penyelenggara negara dalam bentuk barang dan atau jasa dalam rangka upaya 

pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. 

Pelayanan publik adalah perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi 

masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat (warga negara) 

dalam konteks negara kesejahteraan (welfare state). 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memuat asas-

asas pelayanan publik yang meliputi:  

1. Kepentingan umum  

Yaitu pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi 

dan atau golongan. 

2. Kepastian hukum  

Yaitu jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelengaraan 

pelayanan.  
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3. Kesamaan hak  

Yaitu pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi.  

4. Keseimbangan hak dan kewajiban  

Yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.  

5. Keprofesionalan  

Yaitu pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas.  

6. Partisipatif  

Yaitu peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan 

dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat  

7. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif  

Yaitu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan  

Yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.  

9. Akuntabilitas  

Yaitu proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

Yaitu pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta 

keadilan dalam pelayanan.  
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11. Ketepatan waktu  

Yaitu penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan 

standar pelayanan.  

12. Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan  

Yaitu setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

 

Pendapat lain mengatakan bahwa pelayanan prima adalah kepedulian terhadap 

pelanggan. Jadi pelayanan prima pada dasarnya adalah rasa keperdulian organisasi 

yang berorientasi keuntungan (profit oriented) atau organisasi yang berorientasi 

sosial (nonprofit) terhadap pelanggan yang ditunjukkan dengan adanya sikap, 

perhatian, dan tindakan nyata, sehingga pelanggan merasa nyaman dengan 

pelayanan prima yang diberikan (Pratomo & Shaff, 2000 : 107). 

Menurut Maddy (2009 : 8), pelayanan prima (Service Excellent) adalah 

suatu pelayanan yang terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan 

pelanggan. Dengan kata lain, pelayanan prima merupakan suatu pelayanan 

yang memenuhi standar kualitas. Pelayanan yang memenuhi standar 

kualitas adalah suatu pelayanan yang sesuai dengan harapan dan kepuasan 

pelanggan/ masyarakat.  

 

Prinsip pelayanan prima dirumuskan dalam SESPANAS LAN dikutip oleh Sutedi 

(2011:11), antara lain:  

a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa. 

b. Pelayanan prima ada, bila ada standar pelayanan.  

c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan 

yang belum ada standar, pelayanan yang terbaik dapat diberikan, pelayanan 

yang dianggap mendekati pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan 

secara maksimal. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas, masyarakat 

eksternal, dan masyarakat internal. 
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Barata (2003 : 25), hakikat pelayanan prima/layanan prima beritik tolak pada 

upaya pelaku bisnis untuk memberikan layanan terbaiknya sebagai wujud 

kepedulian perusahaan kepada konsumen atau pelanggan.  

 

Secara luas, Barata (2003 : 31) mengembangkan budaya pelayanan prima menjadi 

A6 (Ability, Attitude, Appearance, Attention, Action dan Accountability), yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Kemampuan (Ability), adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima, yang meliputi 

kemampuan dalam bidang kerja yang ditekuni, melaksanakan komunikasi 

yang efektif, mengembangkan motivasi, dan menggunakan public relations 

sebagai instrument dalam membina hubungan ke dalam dan ke luar 

organisasi/perusahaan. 

2. Sikap (Attitude), adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika 

menghadapi pelanggan. 

3. Penampilan (Appearance), adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat 

fisik saja maupun fisik dan non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan 

diri dan kredibilitas dari pihak lain.  

4. Perhatian (Attention), adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang 

berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun 

pemahaman atas saran dan kritiknya. 

5. Tindakan (Action), adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan 

dalam memberikan layanan kepada pelanggan. 
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6. Tanggung jawab (Accountability), adalah suatu sikap keberpihakan kepada 

pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau 

meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 

 

Profesionalisme harus terus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan pelayanan 

prima. Oleh karena itu Polri telah merumuskan strategi jangka panjang sebagai 

arah pedoman kebijakan berupa Grand Strategy Polkri 2005 - 2025 dalam 3 

tahapan. Renstra pertama, Tahun 2005 - 2009, membangun kepercayaan (trust 

building). Renstra kedua, Tahun 2010 - 2014, membangun kemitraan (partnership 

building). Renstra ketiga, Tahun 2015 - 2025, menuju organisasi unggulan (strive 

for excellence) (Muarif, 2018 : 13). 

 

Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Polri telah masuk pada Tahapan Renstra 

Ketiga yaitu menuju organisasi unggulan (strive for excellence). Target yang 

dicapai sudai sangat idel sehingga diperlukan upaya dan perjuangan yang serius 

bagi Polri untuk mewujudkannya. Masyarakat mengharapkan Polri kini 

seharusnya sudah mampu mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat 

dalam pencegahan kejahatan, penegakan hukum dan ketertiban.  

 

Fokus strategi Polri pada tahapan ini adalah membangun kemampuan pelayanan 

publik yang unggul, mewujudkan good government, best practice Polri, dan 

profesionalisme SDM, serta mewujudkan implementasi teknologi, infrastruktur 

materiil, fasilitas, dan jasa guna membangun kapasitas Polri yang kredibel di mata 

masyarakat nasional, regional, dan internasional. 

Menurut Intan Fitri Meutia (2012:71), salah satu upaya reformasi Polri 

yang diharapkan oleh berbagai pihak adalah menguasai dan menerapkan 

profesionalisme dalam tugasnya mulai dari meningkatkan kapabilitas 
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personil Polri, pengambilan keputusan dalam organisasi, memperbaiki 

standar rekuitmen dan pelatihan, modernisasi teknologi kepolisian, 

meluruskan perilaku para anggota Polisi, serta meluruskan 

ketidakefisienan, korupsi dan ketidakdisiplinan. Perumusan grand strategy 

dipengaruhi oleh semua isu di atas, hal ini menuntut Polri untuk menyikapi 

secara fundamental terutama yang berhubungan dengan pengembangan 

organisasi, kapasitas personil dan teknologi, dengan strategi yang mampu 

beradaptasi di masa mendatang. 

 

Kriteria polisi reformis yang paling utama adalah mendahulukan kepentingan 

publik dan pelayanan publik dibandingkan kepentingan pribadi baik bersifat 

material maupun non-material. Hal ini ditujukan sebagai upaya perbaikan kinerja 

kepolisian dan kultur organisasi. Keberadaan figur reformis dalam menduduki 

posisi jabatan strategis, dapat dimengerti sebagai agen pengubah (agent of 

change) bagi institusi. Dengan dilahirkannya berbagai regulasi dan peraturan baru 

untuk internal organisasi Polri seharusnya mendorong proses perubahan budaya 

Polri secara alamiah. Namun, hal ini diakui bahwa perubahan budaya tidak mudah 

dan membutuhkan waktu yang relatif lama (Kadarmanta, 2007 : 44). 

Menurut Intan Fitri Meutia (2016:29), Community policing is used widely 

as a term of police philosophies, strategies, and tactics well known as 

problem oriented policing, neighborhood oriented policing, or community 

oriented policing. Community policing focuses on crime and social 

disorder through the delivery of police services that includes aspects of 

traditional law enforcement, crime prevention, and making partnerships 

through problem solving. Establishing and maintaining mutual trust is the 

central goal of the first core component of community policing- community 

partnership. However, the effectiveness should be achieved at minimal 

costs, which mean the efficiency concerns. Community policing is affected 

most by the decentralization and the permanent assignments (Pemolisian 

masyarakat digunakan secara luas sebagai istilah filosofi, strategi, dan 

taktik polisi yang dikenal sebagai pemolisian yang berorientasi masalah, 

pemolisian yang berorientasi lingkungan, atau pemolisian yang 

berorientasi masyarakat. Perpolisian masyarakat berfokus pada kejahatan 

dan gangguan sosial melalui pemberian layanan polisi yang mencakup 

aspek penegakan hukum tradisional, pencegahan kejahatan, dan membuat 

kemitraan melalui pemecahan masalah. Membangun dan memelihara rasa 

saling percaya adalah tujuan utama dari komponen inti pertama dari 
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kemitraan masyarakat dengan masyarakat. Namun, efektivitas harus 

dicapai dengan biaya minimal, yang berarti masalah efisiensi. Pemolisian 

masyarakat paling dipengaruhi oleh desentralisasi dan penugasan 

permanent). 

 

Kebijakan perubahan budaya Polri tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kepercayaan publik, yang kemudian disusun dalam Grand Strategi Polri melalui 

tahapan Trust Building, Partnership Building dan Strive For Excellence. Konsep 

pemolisian demokratis dapat menjadi sarana untuk mewujudkan reformasi Polri. 

Hal ini dikarenakan melalui pemolisian demokratis, polisi dituntut untuk 

bertanggung jawab langsung kepada publik. 

Hal ini kemudian dikemukakan oleh Intan Fitri Meutia (2016:153-154) bahwa :  

“In order to build public trust in the police, Indonesian police should begin 

from the noble soul of the police itself, and should think how they would 

give excellent service to the community. The police must be transparent, 

accountable, and open to the public. Trust will begin to arise when 

members of the society witness the allegedly, suggestions, feedback, and 

appreciation they receive. In maintaining public trust for the entire police 

units, Indonesian police should also be involved in activities such as 

visiting people in their homes to provide suggestions for security, to help 

and support the implementation of siskamling groups (neighborhood 

guards) and regular meetings of the community, to conduct activities to get 

information about crime and revisiting the people who become resources 

to check the latest cases, to collect public opinions, and to listen to the 

voices of local officials, community leaders, community groups and local 

communities (Untuk membangun kepercayaan publik terhadap polisi, 

polisi Indonesia harus mulai dari jiwa bangsawan polisi itu sendiri, dan 

harus berpikir bagaimana mereka akan memberikan layanan yang sangat 

baik kepada masyarakat. Polisi harus transparan, akuntabel, dan terbuka 

untuk umum. Kepercayaan akan mulai muncul ketika anggota masyarakat 

menyaksikan dugaan, saran, umpan balik, dan penghargaan yang mereka 

terima. Dalam menjaga kepercayaan publik untuk seluruh unit polisi, 

polisi Indonesia juga harus terlibat dalam kegiatan seperti mengunjungi 

orang-orang di rumah mereka untuk memberikan saran untuk keamanan, 

untuk membantu dan mendukung pelaksanaan kelompok siskamling 

(penjaga lingkungan) dan pertemuan rutin masyarakat , untuk melakukan 

kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang kejahatan dan mengunjungi 

kembali orang-orang yang menjadi sumber daya untuk memeriksa kasus-

kasus terbaru, untuk mengumpulkan opini publik, dan untuk 
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mendengarkan suara-suara pejabat setempat, tokoh masyarakat, kelompok 

masyarakat dan komunitas lokal). 

 

Kepolisian Republik Indonesia sebagai organisasi pelayanan publik mempunyai 

ciri public accuntability, di mana setiap warga negara mempunyai hak untuk 

mengevaluasi kualitas pelayanan yang mereka terima. Sangat sulit untuk menilai 

kualitas suatu pelayanan tanpa mempertimbangkan peran masyarakat sebagai 

penerima pelayanan dan aparat pelaksana pelayanan itu. Evaluasi yang berasal 

dari pengguna pelayanan, merupakan elemen pertama dalam analisis kualitas 

pelayanan publik. Elemen kedua dalam analisis adalah kemudahan suatu 

pelayanan dikenali baik sebelum dalam proses atau setelah pelayanan itu 

diberikan.  

Menurut Simanjuntak (2009 : 17), salah satu tugas utama kepolisian 

adalah memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat demi 

terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pelayanan 

adalah suatu kegiatan atau suatu urutan kegiatan yang terjadi dalam 

interaksi langsung dengan manusia atau mesin secara fisik untuk 

menyediakan kepuasan konsumen. Selama ini  Polri dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat masih terdengar keluhan masyarakat 

terhadap pelayanan yang diberikan dengan mempraktekkan pungli, atau 

berbelit-belitnya prosedur serta lamanya pelayanan yang diberikan, belum 

lagi ditambah dengan petugas yang kurang ramah, sehingga sering muncul 

anggapan dan penilaian negatif terhadap institusi Polisi Republik 

Indonesia yang akhirnya banyak muncul jargon-jargon negatif terhadap 

pelayanan publik yang diberikan oleh Kepolisian Republik Indonesia. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tugas pelayanan publik 

sudah merupakan kewajiban Polri dalam mewujudkannya dari tingkat Mabes 

Polri hingga satuan terkecil di wilayah untuk memberikan informasi yang 

berkualitas, sesuai dengan standar pelayanan, dan memenuhi hak-hak warga 

negara/masyarakat serta adanya keterbukaan informasi. Pelayanan kepada 

masyarakat/pelayanan publik yang dilakukan oleh Polri antara lain berupa 
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pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan administrasi, pelayanan 

informasi, pelayanan hukum dan keadilan, pelayanan sosial kemanusiaan. Hal ini  

menjadi tujuan utama dari Polri dalam kegiatan pelayanan publik untuk 

memperoleh kepercayaan dari masyarakat, karena core bussines Polri sebagai 

institusi non profit adalah pelayanan yang prima yang dapat secara signifikan 

dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat sebagai pelayanan yang cepat, tepat, 

akurat, transparan, akuntabel, informatif dan mudah diakses. 

 

2. Konsep tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) 

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri 

dalam kaitannya dengan Pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan 

hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang 

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi 

terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, 

terselenggranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, 

serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia. 

 

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi. Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian 

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

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya pada Pasal 4 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia. 

 

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara 

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan 

perlindungan kepada masyarakat. Di mana apabila hukum bertujuan untuk 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. 

Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai 

penegakan ketertiban (Rahardjo, 2009 : 111). 

 

Momo Kelana menjelaskan dengan mengambil terjemahan dari Polizeirech bahwa 

istilah polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal yang mencakup 

penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu Instansi Kepolisian dan yang 

kedua dalam arti material, yakni memberikan jawaban-jawaban atas persoalan-

persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan 

keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan kepolisian umum 

melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan 

(Kelana, 1992 : 22). 
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Menurut Sutarto (2002 : 11), secara struktural, dalam lembaga kepolisian melekat 

dua kekuasaan. Pertama, kekuasaan di bidang hukum, dan kedua kekuasaan di 

bidang pemerintahan. Kedua kekuasaan itu melahirkan tiga fungsi utama 

kepolisian, yaitu sebagai penegak hukum yang diperoleh dari kekuasaan bidang 

hukum; sebagai pelayan masyarakat termasuk penegakan ketertiban umum, dan 

sebagai pengayom keamanan. Kemudian fungsi terakhir diperoleh dari kekuasaan 

bidang pemerintahan.  Di mana kekuasaan polisi tersebut diwujudkan dalam 

bentuk kekuatan paksa fisik yang terorganisir untuk mengontrol perilaku 

masyarakat dalam mencapai moral kolektif.  

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Republik 

Indonesia (Polri) merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang 

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 

 

3. Konsep Program E-Policing pada Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat dewasa ini juga 

berpengaruh terhadap tantangan reformasi kepolisian dalam meningkatkan 

kemampuannya menghadapi era dunia digital. Harus diakui bahwa kemampuan 

Polri di bidang Teknologi Informasi (TI) sudah meningkat pesat, namun harus 

pula disadari bahwa Polri masih tertinggal selangkah dibandingkan perkembangan 

Teknologi Informasi yang ada, ketertinggalan ini terutama pada jajaran kepolisian 

di daerah yang belum memaksimalkan kemajuan teknologi informasi dalam 

mendukung pelayanan Polri terhadap masyarakat.  
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Upaya Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat berbasiskan 

teknologi informasi adalah melalui Program E-Policing. E-Policing adalah 

pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian secara 

online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin dalam 24 

jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk selalu dapat 

saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi (Chryshnanda, 2015 : 88). 

 

Bisa juga dipahami E-Policing sebagai model pemolisian yang membawa 

community policing pada sistem online. Berdasarkan pemolisian yang berbasiskan 

IT tersebut ditambah dengan visi dan misi Kapolri saat ini yang dikenal dengan 

istilah Profesional, Modern dan Terpercaya (Promoter), dimana pengertian 

modern mengandung makna adalah melakukan modernisasi dalam layanan publik 

yang didukung teknologi, sehingga semakin mudah dan cepat diakses oleh 

masyarakat termasuk pemenuhan kebutuhan Almatsus dan Alpakam yang makin 

modern (Chryshnanda, 2015 : 88-89). 

 

E-Policing bukan berarti menghapus cara-cara manual yang masih efektif dan 

efisien dalam menjalin kedekatan dan persahabatan antara polisi dengan 

masyarakat yang dilayaninya. E-Policing menyempurnakannya, meningkatkannya 

sehingga polisi benar-benar menjadi sosok yang profesional, cerdas, bermoral dan 

modern sebagai penjaga kehidupan, pembangun peradaban dan pejuang 

kemanusiaan sekaligus. E-Policing dapat dipahami sebagai penyelenggaraan tugas 

kepolisian yang berbasis elektronik yang berarti membangun sistem-sistem yang 

terpadu, terintegrasi, sistematis dan saling mendukung, ada harmonisasi antar 
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fungsi/bagian dalam mewujudkan dan memelihara keamanan dan rasa aman 

dalam masyarakat. 

 

E-Policing bisa menjadi strategi inisiatif antikorupsi, reformasi birokrasi dan 

creative breakthrough atau terobosan kreatif. Dikatakan sebagai inisiatif 

antikorupsi karena meminimalisir bertemunya person to person dalam pelayanan-

pelayanan kepolisian di bidang administrasi karena sudah dapat digantikan secara 

online melalui e-banking, atau melalui ERI (Electronic Registration and 

Identification) dan sebagai reformasi birokrasi karena dapat menerobos sekat-

sekat birokrasi yang rumit yang mampu menembus ruang dan waktu misalnya 

tentang pelayanan informasi dan komunikasi melalui internet, dan hubungan tata 

cara kerja dalam birokrasi dapat diselenggarakan secara langsung dengan SMK 

(Standar Manajemen Kinerja) yang dibuat melalui internet. Dikatakan sebagai 

bagian creative breakthrough atau terobosan kreatif, melalui E-Policing banyak 

program dan berbagai inovasi dan kreasi dalam pemolisian yang dapat 

dikembangkan misalnya pada sistem-sistem pelayanan SIM, Samsat, atau juga 

dalam TMC baik melalui media elektronik, cetak maupun media sosial bahkan 

secara langsung sekaligus. 

 

Pendekatan E-Policing merupakan komponen penting dari paradigma smart 

policing. Di mana penerapan langkah-langkah dalam pemolisian didorong oleh 

teknologi serta kombinasi strategi pemolisian lainnya untuk mencegah dan 

mengendalikan kejahatan. Penerapan E-Policing mempunyai beberapa manfaat 

bagi kepolisian, diantaranya : 
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a. Aplikasinya merupakan bagian dari proses transformasi agensi ini karena 

meningkatkan kemampuan mereka untuk mengatasi tantangan yang 

diberlakukan oleh perusahaan kriminal abad ke-21. tantangan ini meliputi 

lonjakan kejahatan terorganisir dan transnasional, proliferasi sindikat narkoba, 

perdagangan manusia dan kejahatan cyber. 

b. Prakarsa E-Policing meningkatkan efektivitas dan efisiensi polisi dengan 

pengarsipan manual yang sulit dan sistem manajemen rekam yang biasa 

ditandai dengan penundaan dan kesalahan dengan perangkat teknologi negara.  

c. Sistem E-Policing memungkinkan lembaga penegak hukum berada di depan 

penjahat dalam hal pemanfaatan teknologi pencegahan dan pengurangan 

kejahatan yang canggih serta untuk memanfaatkan catatan polisi keamanan. 

Pemanfaatan E-Policing dapat menghasilkan deteksi, analisis dan investigasi 

kejahatan yang lebih baik (Karnavian dan Sulistiyo, 2017 : 303). 

Berbagai inovasi bidang pelayanan telah diciptakan dan telah dikembangkan di 

tubuh kepolisian saat ini, di mana di Program E-Policing paling banyak digunakan 

untuk fungsi lalu lintas. Adanya Program E-Tilang, SIM Online, Samsat Online, 

Program NTMC, Pengaduan Kepolisian Online, SKCK Online, dan lain 

sebagainya merupakan inovasi dan kreasi Polri dalam memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada masyarakat berbasis TI (Teknologi Informasi). 

 

Berdasrkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Program E-Policing ini 

merupakan sebuah langkah kebijakan Polri merupakan salah satu dari beberapa 

program unggulan Promoter Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada 
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masyarakat yang dapat dikatakan sebuah kebijakan publik khususnya kebijakan 

Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.  

 

E. Penelitian Terdahulu  

Penelitian yang dilakukan ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. 

 

Penelitian ini mengangkat judul tentang Evaluasi Kinerja Polda Lampung dalam 

Mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian Melalui Program E-Policing. Melalui 

berbagai pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, diketahui belum 

banyak penelitian ilmiah yang membahas tentang pelayanan prima Kepolisian 

melalui Program E-Policing. Oleh karena itu diharapkan melalui penelitian yang 

dilakukan dapat diketahui sejauhmana pelaksanaan Program E-Policing di Polda 

Lampung sekaligus dapat memberikan masukan yang positif kepada Polda 

Lampung untuk dapat meningkatkan pelayanannya secara prima untuk melayani 

dan melindungi masyarakat sekaligus mendekatkan diri dengan masyarakat 

melalui berbagai inovasi Program E-Policing yang pada dasarnya program ini 

berbasis Teknologi Informasi. 

 

Adapun beberapa penelitian yang dapat ditampilkan sebagai acuan dalam 

penelitian ini adalah sebagaimana berikut ini :  
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Tabel 3. Penelitian Terdahulu 

No. Aspek Penilaian Keterangan 

1. Judul E-Policing Lalu Lintas yang Terintegrasi Secara 

Nasional 

Peneliti Feby Harianto, Mahasiswa Magister Ilmu 

Kepolisian Angkatan VII STIK-PTIK 

Metode Deskriptif Kualitatif 

Hasil Penelitian Untuk menimbulkan kembali kepercayaan 

masyarakat terhadap Polri, khususnya Polantas 

yang selama ini telah tercoreng oleh beberapa 

kegiatan baik itu pelayanan maupun penegakan 

hukum, Polantas harus menampilkan model dan 

pola pemolisian melalui elektronik atau electronic 

policing (e-policing). Pemolisian yang berbasiskan 

IT ini didasarkan kepada visi dan misi Kapolri saat 

ini yang dikenal dengan istilah Profesional, 

Modern dan Terpercaya (Promoter). E-Policing 

diharapkan mampu untuk memberikan efisiensi 

kerja maupun 

efisiensi pelayanan kepada masyarakat, serta 

menghindari hubungan langsung antara person to 

person yang dapat menimbulkan peluang 

terjadinya penyimpangan. Pelayanan publik yang 

dilakukan oleh Polantas terdiri dari pelayanan 

keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan 

administrasi, pelayanan informasi, pelayanan 

hukum dan keadilan dan pelayanan sosial 

kemanusiaan. Beberapa kegiatan Polantas baik 

secara rutin di lapangan maupun pelayanan 

terhadap masyarakat telah menggunakan IT dalam 

mekanisme kerjanya, antara  

  lain Program E-Tilang, Samsat Online, Sim 

Online, Program NTMC, dan Program IRSMS 

pada kecelakaan. 

 Perbedaan Penelitian ini khusus membahas mengenai 

Program E-Policing di bidang Lalu Lintas. 

Kontribusi Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

menambah ilmu pengetahuan dan dapat 

memberikan masukan kepada Polisi Lalu lintas 

dalam rangka membangun Polri yang lebih baik 

dan dipercaya masyarakat di masa yang akan 

datang. 

2. Judul E-Polmas: Paradigma Baru Pemolisian 

Masyarakat Era Digital 

 Peneliti Bayu Suseno, Mahasiswa S3 Ilmu Kepolisian 

STIK-PTIK Angkatan I 

 Metode Kualitatif 

 Hasil Penelitian E-Polmas bersifat melengkapi dan mengisi 

kekosongan/keterbatasan yang dialami 

Bhabinkamtibmas dalam melakukan komunikasi 

dengan masyarakat yang menjadi binaan sesuai 
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dengan wilayah tugasnya. Di samping itu E-

Polmas juga bersifat universal karena pesan 

Kamtibmas yang disampaikan oleh 

Bhabinkamtibmas tersebut bisa juga disampaikan 

kepada masyarakat global dengan menggunakan 

fasilitas media sosial, messenger, website, forum 

dan lain-lain yang dapat dengan mudah diakses 

oleh masyarakat global tersebut. 

 Perbedaan Penelitian ini membahas program E-Polmas yang 

diadakan karena adanya kebutuhan menyesuaikan 

dengan meningkatnya kejahatan cybercrime  

 Kontribusi Tulisan ini memberikan perpekstif baru tentang 

Polmas di era digital dengan menggunakan studi 

kasus kejahatan cyber crime di Polrestabes 

Semarang. Berdasarkan tingginya angka kejahatan 

berbasis teknologi yang ditangani kepolisian maka 

ada kebutuhan mendesak untuk melakukan kajian 

ulang terhadap pendekatan Polmas yang selama ini 

ada. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi saat ini, maka sudah 

saatnya bagi Polri menggunakan kemajuan teknologi tersebut dalam rangka 

efesiensi kerja serta mengurangi administrasi dan birokrasi yang berbelit-belit 

dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka 

memunculkan dan meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap Polri, 

baik dalam pelayanan maupun penegakan hukum. Penggunaan teknologi dan 

informasi yang dimaksud adalah seiring dengan perkembangan teknologi pada era 

globalisasi saat ini. Di mana sistem on-line kini tidak bisa dilepaskan dari 

kehidupan masyarakat dan bahkan kini telah menjadi trend dan gaya hidup 

masyarakat di tengah-tengah aktivitas sosialnya. 

 

Menghadapi perkembangan teknologi informasi tersebut, baik pihak pemerintah 

maupun pihak swasta telah membangun sistem secara online baik melalui e-

government, e-banking, e-transport yang dengan mudahnya diperoleh dengan 
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sebuah genggaman handphone yang ada pada setiap individu dalam masyarakat. 

Oleh karena itu kepolisian harus pula mampu menampilkan model dan pola 

pemolisian melalui elektronik atau electronic policing (E-Policing). E-Policing 

merupakan pemolisian secara elektronik yang dapat diartikan sebagai pemolisian 

secara online, sehingga hubungan antara polisi dengan masyarakat bisa terjalin 

dalam 24 jam sehari dan 7 jam seminggu tanpa batas ruang dan waktu untuk 

selalu dapat saling berbagi informasi dan melakukan komunikasi sebagai bentuk 

modernisasi dalam layanan publik yang didukung teknologi, sehingga semakin 

mudah dan cepat diakses oleh masyarakat. 

 

Pelayanan Prima Kepolisian melalui Program E-Policing sebagai bentuk 

pelayanan publik harus dilakukan suatu dievaluasi guna membantu perbaikan 

kinerja Polri yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja yang 

pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi Polri dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

 

Selanjutnya dalam melakukan penilaian kinerja tersebut digunakan indikator 

kinerja menurut Mahsun (2014 : 32) yaitu Masukan (Input), Keluaran (Output), 

Proses (Process), Hasil (Outcome), Manfaat (Benefits) dan  Dampak (Impact) 

dalam evaluasi kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan pelayanan prima 

kepolisian melalui Program E-Policing. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

indikator tersebut dalam penelitiannya. Indikator-indikator tersebut dijelaskan 

sebagai berikut: 
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a. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, bahan, 

kebijakan, waktu dan lain-lain, dipergunakan untuk melaksanakan program 

dan kegiatan organisasi. 

b. Indikator Process (proses), yaitu melaksanakan kegiatan yang didukung oleh 

sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu berfungsi 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang mana 

masukan-masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa sebagai kinerja 

untuk publik. 

c. Indikator Output (keluaran), menunjukan hasil kerja apakah berupa barang 

atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses.  

d. Indikator Outcome (hasil) menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. 

e. Indikator Benefits (manfaat) menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 

indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka 

menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan secara 

tepat waktu dan berfungsi penuh. 

f. Indikator Impact (dampak) menggambarkan dampak yang diperoleh dari 

indikator manfaat. 

 

Berikut ini kerangka pikir tentang tentang evaluasi kinerja Polda Lampung dalam 

mewujudkan pelayanan prima Kepolisian melalui Program E-Policing. 

 

 

 

 



 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir 

 

Program E-Policing 

 

1. E-Tilang 

2. SIM Online 

3. Samsat Online  

4. Program NTMC 

5. SKCK Online 

6. STNK Online 

7. Laporan Pengaduan 

Kepolisian Online 

a. Indikator Inputs (masukan) 

b. Indikator Process (proses) 

c. Indikator Output (keluaran)  

d. Indikator Outcome (hasil) 

e. Indikator Benefits (manfaat)  

f. Indikator Impact (dampak) 

Sumber : Mahsun (2014 : 32) 

Evaluasi Kinerja 

 

Permasalahan : 

1. Polda Lampung belum maksimal mewujudkan pelayanan prima 

Kepolisian melalui Program E-Policing.  

2. Perlunya inovasi dan kreativitas Polda Lampung dalam 

mewujudkan pelayanan prima Kepolisian melalui Program E-

Policing. 

 

 

Optimalisasi Pelayanan Prima Kepolisian 

Melalui Program E-Policing 



 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena peneliti ingin 

memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

 

Metode ini juga bertujuan untuk mengungkap fakta dan keadaan yang terjadi saat 

penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Selain itu, metode deskriptif 

harus searh dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi 

masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan 

yang sebelumnya dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian 

atau identifikasi masalah. 

 

Selanjutnya, peneliti menyesuaikan dengan fakta yang ada di lapangan sesuai 

dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2014: 4) yang 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 
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menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.  

Metode ini dipilih karena dalam penelitian ini bermaksud untuk memaparkan 

tentang evaluasi kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan Pelayanan Prima 

Kepolisian melalui Program E-Policing.  

 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan hal utama dalam penelitian kualitatif. Penentuan 

masalah pada dasarnya menurut Lincoln dan Guba dalam Moleong (2014: 92) 

yaitu bergantung pada paradigma yang dianut oleh seorang peneliti, yaitu sebagai 

peneliti, evaluator, ataukah sebagai peneliti kebijakan. Dengan demikian, dalam 

penelitian kualitatif ini hal yang harus diperhatikan adalah masalah dan fokus 

penelitian. 

 

Adapun Fokus yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu untuk :  

1. Mengevaluasi kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan Pelayanan Prima 

Kepolisian melalui Program E-Policing menggunakan indikator Masukan 

(Input), Keluaran (Output), Proses (Process), Hasil (Outcome), Manfaat 

(Benefits),  Dampak (Impact) sebagai berikut :  

a. Indikator inputs (masukan) meliputi anggaran belanja, SDM, peralatan, 

bahan, kebijakan, waktu, dan lain-lain, dipergunakan untuk melaksanakan 

program dan kegiatan organisasi. Indikator ini lebih terukur, akan tetapi 

indikator ini tidak akan menunjukan data dan informasi yang akurat, jika 

dalam proses pengukuran dilakukan sembarangan. 
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b. Indikator Process (proses), yaitu melaksanakan kegiatan yang didukung 

oleh sumber daya yang dibutuhkan, melalui proses manajemen yaitu 

berfungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan 

yang mana masukan-masukan yang ada diolah menjadi barang dan jasa 

sebagai kinerja untuk publik.  

c. Indikator Output (keluaran), menunjukan hasil kerja apakah berupa barang 

atau berupa jasa yang sudah dicapai melalui langkah proses.  

d. Indikator Outcome (hasil), menjelaskan seberapa jauh hasil nyata yang 

diperoleh dari keluaran suatu kegiatan. 

e. Indikator Benefits (manfaat), menggambarkan manfaat yang diperoleh dari 

indikator hasil. Manfaat suatu kegiatan baru bisa diketahui dalam jangka 

menengah atau jangka panjang, yang mana hasil tersebut dipergunakan 

secara tepat waktu dan berfungsi penuh.  

f. Indikator Impact (dampak), menggambarkan dampak yang diperoleh dari 

indikator manfaat.  

2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja Polda Lampung dalam 

mewujudkan pelayanan prima kepolisian melalui Program E-Policing, antara   

lain : 

1. Kemampuan (Ability), adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang 

mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima. 

2. Perhatian (Attention), adalah kepedulian penuh terhadap pelanggan, 

berkaitan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun saran dan 

kritik. 



 

 

 

51 

3. Tindakan (Action), adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan 

dalam memberikan layanan kepada pelanggan. 

4. Tanggung jawab (Accountability), adalah suatu sikap keberpihakan kepada 

pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindarkan atau 

meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Daerah (Polda) Lampung, yang beralamat 

di Jl. WR. Supratman No. 1, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. adapun 

alasan melakukan penelitian di Polda Lampung ini adalah karena Program E-

Policing merupakan program Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di seluruh 

wilayah Indonesia yang kemudian masing-masing Polda di setiap Provinsi beserta 

jajaran di bawahnya menindaklanjuti Program E-Policing tersebut sesuai dengan 

kesiapan masing-masing Polda di tiap provinsi. 

 

D. Informan Penelitian 

Suyanto dan Sutinah (2011: 171-172) mengemukakan bahwa yang dimaksud 

dengan informan adalah orang yang memberikan informasi yang diperlukan 

selama proses penelitian. Teknik pemilihan informan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu sampling purposive. Sampling purposive adalah teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Alasan pemakaian teknik 

purposive disebabkan oleh bentuk dan ciri penelitian ini sendiri yaitu untuk 

mendapatkan informasi-informasi yang sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan 

penelitian ini.  
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Selanjutnya informan dalam penelitian ini antara lain terdiri dari :  

Tabel 4. Informan Penelitian 

 

No. Nama Informan Bidang Pekerjaan Jabatan  

1. AKBP Zahwani Pandra 

Arsyad 

Bidang Humas Polda 

Lampung 

Kabid Humas Polda  

Lampung  

2. AKBP Junaidi, S.E., 

M.M. 

 

Adi Junaidi 

Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung 

 

 

 

1. Kasubdit Kamseltibcar 

Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung. 

2. Staf Bagian Samsat 

Online 

Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung 

3. Bripka Ade Putra 

Kesuma 

Bagian E-Tilang 

Direktorat Lalu Lintas 

Polda Lampung  

Staf Bagian E-Tilang 

Direktorat  

Lalu Lintas Polda 

Lampung. 

4. 1. Febry  

2. Hernadi 

Masyarakat yang 

menggunakan 

pelayanan E-Policing 

1. Wiraswasta (Masyarakat) 

2. Wiraswasta (Masyarakat) 

Sumber: Diolah Peneliti, 2019. 

 

E. Sumber dan Jenis Data  

Sutopo (2006: 56) mengemukakan bahwa jenis data dikelompokan berdasarkan 

jenis dan posisinya, mulai dari yang paling nyata sampai dengan yang paling 

samar-samar dan mulai dari yang paling terlibat sampai dengan yang bersifat 

sekunder. Sumber data utama pada penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti sumber data tertulis. Sumber 

data dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah berasal dari hasil wawancara. Sumber data 

ditulis atau direkam (Sutopo (2006 : 57). Wawancara dilakukan kepada 

informan yang telah ditentukan dengan menggunakan panduan wawancara 
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mengenai kinerja Polda Lampung dalam mewujudkan Pelayanan Prima 

Kepolisian melalui Program E-Policing. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada 

(Sutopo, 2006: 58). Data sekunder digunakan sebagai pendukung guna 

mencari fakta yang sebenarnya. Data sekunder juga diperlukan untuk 

melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik atau cara yang digunakan dalam kegiatan pengumpulan data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan 

langsung dilapangan. Observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur 

karena pengamatan dilakukan ketika menemukan data-data di lapangan yang 

dibutuhkan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung 

terhadap objek penelitian yang berkaitan dengan Program E-Policing di 

Kepolisian Daerah (Polda) Lampung.     

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sebuah proses pengumpulan data yang perlu dari sumber-

sumber tertulis, berupa laporan dalam membantu penyempurnaan data-data 

yang diperoleh sebelumnya antara lain berupa literatur atau buku-buku 

penunjang sebagai bahan acuan tinjauan pustaka, data-data mengenai kinerja 
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Polda Lampung dalam mewujudkan Pelayanan Prima Kepolisian melalui 

Program E-Policing.  

3. Wawancara 

Wawancara menurut Suyanto dan Sutinah (2011: 21) adalah proses 

percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh 

dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan yang 

diwawancarai (interviewed). 

 

G. Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Menurut Moleong (2010: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

 

Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan 

metode. Pada triangulasi dengan metode, Patton dalam Moleong (2010: 331) 

menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan 

penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan 

derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

 

Menurut Bungin, triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan 

metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi 

sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik 
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yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika 

diinterview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. 

Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya 

adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. (Bungin, 

2011: 265). 

 

H. Teknik Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul melalui penelitian, kemudian penulis melakukan 

pengolahan data tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan 

(Suyanto dan Sutinah, 2011: 27). Setelah data yang yang diperoleh dari lapangan 

telah terkumpul, maka tahap selanjutnya adalah mengolah data dengan teknik 

sebagai berikut : 

1. Editing, yaitu cara yang digunakan untuk meneliti kembali data yang telah 

diperoleh dari lapangan baik diperoleh dari kuesioner, wawancara maupun 

dokumentasi. 

2. Tabulasi, yaitu menyusun data ke dalam bentuk tabel yang telah di proses dan 

di susun ke dalam suatu pola tertentu agar sesuai dengan tujuan penelitian 

yang telah dibuat agar tersusun secara berurutan. 

3. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran hasil penelitian 

untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang 

diperoleh dengan data lain. 

 

I. Teknik Analisis Data 

Sebelum melakukan pengujian data, penelitian akan merekam proses wawancara 

dan kemudian melakukan transkrip hasil wawancara tersebut ke dalam bentuk 
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teks, untuk menambah validitas data, akan diberikan surat konfirmasi atas 

kebenaran transkrip wawancara yang telah dilakukan.  

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti akan melakukan analisis 

dengan menggunakan teknik analisis dari Miles & Huberman (Gunawan, 2014: 

210-212), yaitu tiga langkah pengolahan data dalam penelitian kualitatif, yaitu : 

reduksi data (data reduction), paparan data (data display), dan penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying). Pada pelaksanaannya 

tahapan ini tidak dilakukan secara beruntutan, namun secara luwes dan fleksibel, 

disebut juga sebagai model interaktif dikarenakan proses-proses tersebut saling 

berhubungan dan bereaksi selama dan sesudah proses pengumpulan data.  

1. Reduksi data (data reduction) 

Di tahap ini, peneliti akan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk 

melakukan pengumpulan data. 

2. Paparan data (data display) 

Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan 

sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis 

sajian data.  
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3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verifying)  

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus 

penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk 

deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian. 

 



 

 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM KEPOLISIAN DAERAH LAMPUNG 

 

 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Daerah Lampung 

Pengertian Kepolisian dijelaskan di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa 

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi. Kemudian pada Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia disebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi 

pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 

masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kemudian pada Pasal 4 Undang-Undang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia ditegaskan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan 

dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, 

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan 

pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.  

Mengenai tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia 

sebagai   berikut :  
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Pasal 13 UU Kepolisian RI 

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :  

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; dan  

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.  

 

Pasal 14 UU Kepolisian RI 

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :  

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap 

kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 

hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk 

pengamanan swakarsa; 

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 

sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 

lainnya.  
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h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 

laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 

kepolisian; 

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan 

lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 

memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia; 

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 

ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya 

dalam lingkup tugas kepolisian; serta 

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

(2) Tata cara melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

huruf f lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 15 UU Kepolisian RI 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaiman dimaksud dalam Pasal 13 

dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :  

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan; 

b. Membentu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum; 

c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat; 

d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam 

persatuan dan kesatuan bangsa;  
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e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan 

administratif kepolisian; 

f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan 

kepolisian dalam rangka pencegahan; 

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian; 

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

i. Mencari keterangan dan barang bukti; 

j. Menyelenggaran Pusat Informasi Kriminal Nasional; 

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

rangka pelayanan masyarakat; 

l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan 

pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat; 

m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.  

(2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-

undangan lainnya berwenang :  

a. Memberi izin dan mengawal kegiatan keramaian umum dan kegiatan 

masyarakat lainnya; 

b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor; 

c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor; 

d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik; 

e. Memberikan izin dan melakukan pengawsan senjata api, bahan peledak 

dan senjata tajam; 

f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan 

usaha di bidang jasa pengamanan; 
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g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan 

petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian; 

h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan 

memberantas kejahatan internasional; 

i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang 

berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait; 

j. Mewakili pemerintahan Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian 

internasional; 

k. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas 

kepolisian.  

l. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.  

 

Pasal 16 UU Kepolisian RI 

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia 

berwenang untuk :  

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian 

perkara untuk kepentingan penyidikan; 

c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka 

penyidikan; 

d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa 

tanda pengenal diri; 

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 
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f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi; 

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 

pemeriksaan perkara; 

h. Mengadakan penghentian penyidikan; 

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; 

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang 

berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi yang berwenang di tempat 

pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai 

negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil 

untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan  

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.  

(2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf 1 adalah tindakan 

penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai 

berikut :  

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 

b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut 

dilakukan; 

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

d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan  

e. Menghormati hak asasi manusia.  
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Pasal 17 UU Kepolisian RI 

Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia menjalankan tugas dan 

wewenangnya di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di 

daerah hukum pejabat yang bersangkutan ditugaskan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.  

 

Pasal 18 UU Kepolisian RI 

(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut 

penilaiannya sendiri; 

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 

dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperlihatkan peraturan 

perundang-undangan, serta kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia. 

Pasal 19 UU Kepolisian RI 

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Kepolian Negara 

Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan 

mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi 

hak asasi manusia.  

(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1), Kepolisian Negara Republik Indonesia mengutamakan tindakan 

pencegahan.  

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan 

pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Polda bertugas 



 

 

 

65 

menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. Polda dipimpin oleh 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang 

bertanggung jawab kepada Kapolri. Kapolda dibantu oleh Wakil Kapolda 

(Wakapolda). 

 

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, disebutkan bahwa : 

(1) Kepolisian Daerah disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang 

Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. 

(2) Polda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas 

dan wewenang Polri di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.  

(3) Polda dipimpin oleh Kepala Polda, disingkat Kapolda yang bertanggung 

jawab kepada Kapolri.  

(4) Kapolda dibantu oleh seorang Wakil Kapolda disingkat Wakapolda. 

 

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 

Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian 

Daerah (selanjutnya disingkat dengan Perkap Nomor 22 Tahun 2010) disebutkan 

pada Pasal 1 angka 3 bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian Daerah yang 

selanjutnya disingkat Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di 

wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 4 

dijelaskan bahwa Kepala Polda yang selanjutnya disingkat Kapolda adalah 

pimpinan Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. 
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Menurut Pasal 5 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 disebutkan bahwa Polda bertugas  

a. Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat; dan 

b. Melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polda, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Selanjutnya Pasal 6 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 disebutkan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Polda 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan 

dan penanganan laporan atau pengaduan, permintaan bantuan atau 

pertolongan, pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri dan pelayanan 

surat-surat izin atau keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

b. Pelaksanaan intelijen dalam bidang keamanan, termasuk persandian dan 

intelijen teknologi, baik sebagai bagian dari kegiatan satuan-satuan atas, 

maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana kegiatan operasional 

Polda dalam rangka pencegahan gangguan dan pemeliharaan keamanan dalam 

negeri; 

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi,  

laboratorium forensik lapangan, pembinaan dan pengawasan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta pengawasan proses penyidikan; 

d. Pelaksanaan sabhara kepolisian, yang meliputi kegiatan patroli mencakup 

pengaturan, penjagaan, pengawalan, pengamanan kegiatan masyarakat dan 
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pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan, pengamanan unjuk 

rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan objek khusus yang meliputi 

Very Very Important Person (VVIP), Very Important Person (VIP), tempat 

pariwisata dan objek vital khusus lainnya; 

e. Pelaksanaan lalu lintas kepolisian, yang meliputi kegiatan Pengaturan, 

Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Turjawali) lalu lintas termasuk 

penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, serta 

Registrasi dan Identifikasi (Regident) pengemudi dan kendaraan bermotor, 

dalam rangka penegakan hukum dan pembinaan Keamanan, Keselamatan, 

Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas (Kamseltibcarlantas); 

f. Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk 

penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ 

Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai 

atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan 

di wilayah perairan;  

g. Pembinaan masyarakat, yang meliputi Perpolisian Masyarakat (Polmas), 

pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam 

rangka  peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum, 

tumbuh kembangnya peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan dan 

ketertiban, terjalinnya hubungan Polri dengan masyarakat yang kondusif bagi 

pelaksanaan tugas kepolisian, serta pembinaan teknis dan pengawasan 

kepolisian khusus termasuk satuan pengamanan; dan 

h. pelaksanaan fungsi-fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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Kemudian pada Pasal Pasal 15 Perkap Nomor 22 Tahun 2010 disebutkan bahwa : 

(1) Kapolda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan unsur 

pimpinan Polda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri. 

(2) Kapolda bertugas : 

a. memimpin, membina dan mengkoordinasikan satuan-satuan organisasi 

dalam lingkungan Polda; dan 

b. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolri. 

 

B. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Lampung 

Susunan struktur Organisasi Kepolisian Daerah Lampung dapat dilihat pada          

Gambar 2 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Lampung 

Sumber : Kepolisian Daerah Lampung, 2019. 
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Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi Polda Lampung di atas, selanjutnya dapat 

diuraikan tugas pokok dan fungsi unsur pengawas dan pembantu pimpinan selaku 

Unsur Pelaksana Tugas Pokok pada Polda Lampung sebagai berikut : 

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) 

SPKT merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. SPKT dipimpin oleh Ka SPKT yang bertanggung jawab kepada 

Kapolda di bawah koordinasi dan arahan Roops, serta dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. 

SPKT bertugas : 

a. memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat 

dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, 

pemberian bantuan atau pertolongan dan pelayanan surat keterangan; dan 

b. menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian 

guna dapat diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Kemudian dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud di atas, SPKT 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain 

Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat 

Pemberitahun Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat 

Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan 

Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat 

Keterangan Lapor Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi 
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Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat 

Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK); 

b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain 

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama 

di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali dan pengamanan; 

c. pelayanan masyarakat antara lain melalui telepon, pesan singkat, faksimili, 

internet (jejaring sosial) dan surat; 

d. penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan dan penyampaian laporan 

harian kepada Kapolda melalui Roops. 

 

SPKT terdiri dari : 

a. Urusan Perencanaan dan Administrasi (Urrenmin); dan 

b. Kepala Siaga SPKT (Ka Siaga SPKT). 

 

2. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) 

Ditintelkam merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditintelkam dipimpin oleh Dirintelkam yang bertanggung jawab 

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

Wakapolda. Dirintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirintelkam, yang bertanggung jawab kepada Dirintelkam. 

 

Ditintelkam bertugas : 

a. membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen dalam bidang 

keamanan, termasuk persandian dan produk intelijen, pembentukan dan 
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pembinaan jaringan intelijen kepolisian baik sebagai bagian dari kegiatan 

satuan-satuan atas maupun sebagai bahan masukan penyusunan rencana 

kegiatan operasional dan peringatan dini (early warning); 

b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau 

bahan peledak, orang asing dan kegiatan sosial atau politik masyarakat 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

c. mengumpulkan dan mengolah data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi kegiatan Ditintelkam. 

 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Ditintelkam menyelenggarakan fungsi : 

a. pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain 

persandian dan produk intelijen di lingkungan Polda; 

b. pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early 

warning) melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen; 

c. pengumpulan, penyimpanan dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau 

informal organisasi sosial, masyarakat, politik dan pemerintah; 

d. pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan 

strategik serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan 

Polda; 

e. penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis 

setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; dan 

f. pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang 

menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, serta kegiatan 
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sosial atau politik masyarakat dan SKCK kepada masyarakat yang 

membutuhkan, serta melakukan pengawasan dan pengamanan atas 

pelaksanaannya. 

 

Ditintelkam terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Analisis (Baganalisis); 

c. Seksi Pelayanan Administrasi (Siyanmin); 

d. Seksi teknologi Intelijen (Sitekintel); 

e. Seksi Sandi (Sisandi); dan 

f. Sub Direktorat (Subdit). 

 

3. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) 

Ditreskrimum merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditreskrimum dipimpin oleh Dirreskrimum yang bertanggung jawab 

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

Wakapolda. Dirreskrimum dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirreskrimum yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimum. 

 

Ditreskrimum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan dan  

pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan 

laboratorium forensik lapangan. 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

Ditreskrimum menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, 

identifikasi dan laboratorium forensik lapangan; 



 

 

 

73 

b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak dan wanita baik 

sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; 

d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimum; 

e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan 

Polda; dan 

f. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimum. 

 

Ditreskrimum terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); 

d. Seksi Identifikasi (Siident); dan 

e. Sub Direktorat (Subdit). 

 

4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) 

Ditreskrimsus merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditreskrimsus dipimpin oleh Dirreskrimsus yang bertanggung jawab 

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

Wakapolda. Dirreskrimsus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirreskrimsus yang bertanggung jawab kepada Dirreskrimsus. 



 

 

 

74 

Ditreskrimsus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan 

tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi 

penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

Ditreskrimsus menyelenggarakan fungsi : 

a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak 

pidana ekonomi, korupsi dan tindak pidana tertentu di daerah hukum 

Polda; 

b. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan 

mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; 

c. pembinaan teknis, koordinasi dan pengawasan operasional, serta 

administrasi penyidikan oleh PPNS; 

d. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan 

Polda; dan 

e. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditreskrimsus. 

 

Ditreskrimsus terdiri dari :  

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Bagian Pengawas penyidikan (Bagwassidik); 

d. Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, 

disingkat Sikorwas PPNS; dan 

e. Sub Direktorat (Subdit). 
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5. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) 

Ditbinmas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditbinmas dipimpin oleh Dirbinmas yang bertanggung jawab kepada 

Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 

Wakapolda. Dirbinmas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirbinmas yang bertanggung jawab kepada Dirbinmas. 

 

Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi 

kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi, pengawasan 

dan pembinaan terhadap bentuk pengamanan swakarsa, Kepolisian Khusus 

(Polsus), serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan 

ketertiban masyarakat. 

 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Ditbinmas menyelenggarakan fungsi: 

a. pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka 

peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, 

ketertiban dan perwujudan kerja sama Polda dengan masyarakat yang 

kondusif; 

c. pembinaan di bidang ketertiban masyarakat antara lain pembinan terhadap 

remaja, pemuda, wanita dan anak; 

d. pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus; 
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e. pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan 

kemitraan dan kerja sama antara Polda dengan masyarakat dan pemerintah 

serta organisasi non pemerintah; dan 

f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditbinmas. 

 

Ditbinmas terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Subdirektorat Pembinaan, Penertiban dan Penyuluhan (Subditbintibluh); 

d. Subdirektorat Pembinaan Satpam/Polsus (Subditbinsatpam/Polsus); 

e. Subdirektorat Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Subditbinpolmas); dan 

f. Subdirektorat Kerja Sama (Subditkerma). 

 

6. Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara) 

Ditsabhara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g merupakan unsur 

pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Ditsabhara dipimpin 

oleh Dirsabhara yang bertanggung jawab kepada Kapolda dan dalam 

pelaksanan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolda. Dirsabhara dalam 

melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirsabhara yang bertanggung jawab 

kepada Dirsabhara. 

Ditsabhara bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, 

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.  

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, 

Ditsabhara menyelenggarakan fungsi : 
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a. pengembangan sistem dan metode serta penyusunan peraturan teknis 

pelaksanaan tugas Ditsabhara; 

b. pemantauan, supervisi staf, pemberian arahan dalam rangka sosialisasi dan 

asistensi guna menjamin terlaksananya penyelenggaraan tugas Ditsabhara; 

c. pemberian bimbingan, arahan dan pelatihan teknis dalam pelaksanaan 

tugas di lingkungan Ditsabhara; 

d. perencanaan kebutuhan personel, peralatan materiil khusus Sabhara dan 

pendistribusiannya, perencanaan kebutuhan anggaran serta pengajuan 

usulan, saran, pertimbangan penempatan, atau pembinaan karir personel 

Ditsabhara; 

e. penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas 

Turjawali, pengamanan unjuk rasa, pengendalian massa, negosiator, serta 

SAR. 

f. pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakkan 

hukum tindak pidana ringan dan TPTKP; 

g. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan satwa dalam rangka mendukung 

pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban; dan 

h. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan 

dokumentasi kegiatan program Ditsabhara. 

 

Ditsabhara terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Subdirektorat Penugasan Umum (Subditgasum); 
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d. Subdirektorat Pengendalian Massa (Subditdalmas); dan 

e. Unit Satwa. 

 

7. Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) 

Ditlantas merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditlantas dipimpin oleh Dirlantas yang bertanggung jawab kepada 

Kapolda dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali 

Wakapolda. Dirlantas dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirlantas 

yang bertanggung jawab kepada Dirlantas. 

 

Ditlantas bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi 

Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, 

pengkajian masalah lalu lintas, administrasi regident pengemudi serta 

kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta 

menjamin Kamseltibcarlantas. 

 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Ditlantas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. pembinaan lalu lintas kepolisian; 

b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, 

Dikmaslantas dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; 

c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan 

hukum dan ketertiban lalu lintas; 

d. pembinaan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor 

serta pengemudi; 
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e. pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta 

penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu 

lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya; 

f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan 

g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditlantas. 

 

Ditlantas terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Subdirektorat Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Subditdikyasa); 

d. Subdirektorat Pembinaan Penegakan Hukum (Subditbingakkum); 

e. Subdirektorat Registrasi dan Identifikasi (Subditregident); 

f. Subdirektorat Keamanan dan Keselamatan (Subditkamsel); 

g. Satuan Patroli Jalan Raya (Sat PJR); dan 

h. Satuan Patroli dan Pengawalan (Sat Patwal) 

 

8. Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) 

Ditpamobvit merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Ditpamobvit dipimpin oleh Dirpamobvit yang bertanggung jawab 

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

Wakapolda. Dirpamobvit dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 

Wadirpamobvit yang bertanggung jawab kepada Dirpamobvit. 

 

Ditpamobvit bertugas menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap 

obyek khusus yang meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan 



 

 

 

80 

di dalam fasilitas lembaga negara, perwakilan negara asing, lingkungan 

industri termasuk VIP dan obyek pariwisata yang memerlukan pengamanan 

khusus. 

 

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi : 

a. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev 

serta pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditpamobvit; 

b. pengamanan lingkungan industri dan kawasan tertentu yang memerlukan 

pengamanan khusus; 

c. pengamanan obyek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang 

memerlukan pengamanan khusus; 

d. pengamanan kementerian dan lembaga negara termasuk VIP, yang 

memerlukan pengamanan khusus; dan 

e. pengamanan perwakilan negara asing termasuk VIP, yang memerlukan 

pengamanan khusus. 

 

Ditpamobvit terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Subbirektorat Kawasan Tertentu (Subditwaster); 

d. Subdirektorat Pariwisata (Subditwisata); 

e. Subdirektorat Lembaga Negara (Subditlemneg); dan 

f. Subdirektorat Perwakilan Asing (Subditkilas). 
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9. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) 

Ditpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polda yang berada di 

bawah Kapolda. Ditpolair dipimpin oleh Dirpolair yang bertanggung jawab 

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

Wakapolda. Dirpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirpolair 

yang bertanggung jawab kepada Dirpolair. 

 

Ditpolair bertugas menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan yang 

mencakup patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan dan Binmas 

pantai atau perairan serta pembinaan fungsi kepolisian perairan dalam 

lingkungan Polda. 

 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Ditpolair menyelenggarakan fungsi : 

a. pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan 

Polda; 

b. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan 

dan Binmas pantai di daerah hukum Polda; 

c. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; 

d. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan; 

e. pelaksanaan telekomunikasi dan informatika di perairan; dan 

f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Ditpolair. 

 

Ditpolair terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 
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b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal); 

c. Subdirektorat Penegakkan Hukum (Subditgakkum); 

d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda); 

e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subditfasharkan); 

dan 

f. Kapal. 

 

10. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) 

Dittahti merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah 

Kapolda. Dittahti dipimpin oleh Dirtahti yang bertanggung jawab kepada 

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

Wakapolda. Dirtahti dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wadirtahti 

yang bertanggung jawab kepada Dirtahti. 

 

Dittahti bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan, 

perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan 

serta mengamankan dan menyimpan barang bukti beserta administrasinya di 

lingkungan Polda serta melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Kemudian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

Dittahti menyelenggarakan fungsi : 

a. pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, yang meliputi 

memeriksa fasilitas ruang tahanan secara berkala, mengendalikan dan 

memonitor jumlah tahanan, serta melaporkan jumlah tahanan; 

b. pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan; 
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c. pengamanan dan administrasi barang bukti; dan 

d. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan 

dokumentasi program kegiatan Dittahti. 

 

Dittahti terdiri dari : 

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin); 

b. Subdirektorat Pengamanan Tahanan (Subditpamtah); 

c. Subdirektorat Pemeliharaan dan Perawatan Tahanan (Subditharwattah); 

dan 

d. Subdirektorat Barang bukti (Subditbarbuk). 

 



 

 

 

BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dan saran 

yang dapat diberikan adalah sebagai berikut : 

 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bawa kinerja Polda Lampung 

dalam pelayanan E-Policing kepada masyarakat masih jauh dari yang 

diharapkan dan belum mampu memberikan dampak secara nyata dan 

signifikan sesuai amanat Program Promoter Kapolri yang kedua yaitu 

peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat berbasis 

Teknologi Informasi. 

2. Pelaksanaan Program E-Policing dalam Mewujudkan Pelayanan Prima 

Kepolisian sejauh ini belum berjalan dengan maksimal. Berdasarkan masing-

masing indikator dapat diketahui bahwa : 

a. Indikator Inputs (masukan), program yang telah direncanakan namun 

belum dapat terlaksana adalah Program NTMC, SKCK Online, STNK 

Online dan Laporan Pengaduan Kepolisian Online 

b. Indikator Process (Proses), belum terlaksana secara maksimal dan perlu 

peningkatan kualitas SDM Polda Lampung untuk melaksanakan Program 

E-Policing. 
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c. Indikator Output (Keluaran), belum memberikan dampak secara nyata dan 

signifikan sesuai amanat Program Promoter Kapolri yang kedua berkaitan 

dengan peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat 

dan berbasis Teknologi Informasi.  

d. Indikator Outcome (Hasil), belum memberikan dampak secara signifikan 

kepada masyararakat di Provinsi Lampung yang membutuhkan pelayanan 

kepolisian secara online 

e. Indikator Benefits (Manfaat), manfaat yang dapat dirasakan oleh 

masyarakat melalui Program E-Policing ini belum menyentuh semua 

masyarakat yang membutuhkan prima pelayanan dari kepolisian 

f. Indikator Impact (Dampak), belum terlihat upaya Polda Lampung melalui 

Program E-Policing memberikan dampak secara nyata sebagai bentuk 

pelayanan prima secara komprehensif kepada masyarakat karena Program 

E-Policing ini masih dikenal oleh masyarakat provinsi Lampung secara 

luas. 

3. Faktor utama yang menghambat menghambat kinerja Polda Lampung dalam 

mewujudkan pelayanan prima kepolisian melalui program E-Policing adalah 

faktor sumber daya manusia  yang memiliki kemampuan untuk membangun 

dan menciptakan dan menjalankan program-program yang berbasiskan 

Teknologi Informasi sehingga sejauh ini Program E-Policing yang sudah 

berjalan hanya dalam penerbitan SIM Online dan pembayaran denda tilang 

melalui E-Tilang. 
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B. Saran 

1. Dalam rangka meningkatkan kualitas petugas yang menjalankan Program E-

Policing di jajaran Polda Lampung, perlu agar setiap petugas diberikan 

pengetahuan dan pelatihan khusus untuk mengoperasionalkan aplikasi atau 

suatu program sesaui dengan bidang dan fungsinya masing-masing mengingat 

sejauh ini Program E-Policing yang ada di Polda Lampung belum berjalan 

seluruhnya di berbagai jajaran Polda Lampung. 

2. Polda Lampung harus mengoptimalkan peran Bidang Humas untuk 

mensosialisasikan Program E-Policing kepada seluruh masyarakat di Provinsi 

Lampung sehingga masyarakat luas dapat memperoleh manfaat dari adanya 

progam E-Policing yang sudah berjalan di lingkup Polda Lampung dan 

jajarannya.  

3. Perlu adanya upaya peningkatan pelayanan publik oleh Polda Lampung secara 

akuntabel dilakukan tidak saja pada pelayanan administrasi pelayanan SIM 

Online dan denda tilang melalui E-Tilang, seharusnya Polda Lampung terus 

mengembangkan Program E-Policing seperti pengaduan masyarakat secara 

online untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya tindak pidana atau 

kejahatan di Provinsi Lampung.  
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