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ABSTRAK

Niki Ramdhany. Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani

Pengaduan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus

Pada Polres Polman). (Dibimbing olehAndi Rasyid Pananrangi dan Juharni)

Tujuan penelitian yakni kinerja pelayanan publik pegawai pada Polres

Polmandan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan tindak pidana pencurian

kendaran bermotorpada Polres Polman.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode

deskriftif analitis. Data diperoleh dari sejumlah informan yang terdiri atas:

Kapolres Polman, Wakapolres Polman, Anggota Polres Polmandan Masyarakat

Kabupaten Polman.

Hasil dari penelitian ini yakni: Kinerja pelayanan pegawai di Polres

Polmanterbilang cukup baik. Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan tiga

indikator, yakni: responsivitas anggota atau kemampuan untuk mengetahui dan

memahami kebutuhan maupun keinginan masyarakat kurang baik, responsibiltas

pegawai dimana anggota sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan

tugas.Akuntabilitas anggota dimana para anggota di Polres Polmansudah memiliki

keahlian masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Upaya yang

dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah

upaya prefentif dan represif.

Kata Kunci: Kinerja, Tindak Pidana, Pelayanan publik
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ABSTRACT

The research objectives were the performance of public service

employees at Polman Police and efforts made in the handling of criminal acts of

motorized vehicles theft at Polman Police Station.

In this study a qualitative approach was used with analytical descriptive method.

Data was obtained from a number of informants consisting of: Polman police

chief, Polman deputy police chief, Polman district staff and community.

The results of this study are: The service performance of employees at Polman

District Police is somewhat poor. This is based on the results of research with

three indicators, namely: employee responsiveness or the ability to know and

understand the needs and desires of the poor people, employee responsibility

where employees are already responsible for carrying out their duties. Employee

accountability where the employees at Polman Police have their respective

expertise in carrying out their duties and functions. Efforts made in handling

criminal acts of motor vehicle theft are preventive and repressive efforts.

Keywords: Performance, Crime, Public Services
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu Negara Hukum, sebagaimana yang

tercantumdalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 perubahan ke empat yang

menyebutkan bahwa“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai negara

hukum, Indonesiamenganut sistem kedaulatan hukum/supermasi hukum, dimana

hukum mempunyaikekuasaan tertinggi dalam suatu negara dan ciri khas dari

negara hukum tersebutdapat terlihat dalam prakteknya penyelenggaraan

pemerintahan Indonesia yaitudengan adanya kekuasaan kehakiman yang bebas

dan tidak memihak serta adanyapengakuan hak asasi manusia.

Dalam upaya mewujudkan penegakan supermasi hukum di Indonesia

dititikberatkan kepada aparat penegak hukum.Aparat penegak hukum yang

memilikiperanan penting dalam melaksanakan terwujudnya penegakan hukum

tersebut ialahpihak kepolisian. Hal ini termuat dalam pasal 13 Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan

bahwa tugas darikepolisian tersebut yaitu memelihara keamanan dan ketertiban

masyarakat;menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan

pelayanankepada masyarakat. Peran kepolisian sebagai penegak hukum itu

memiliki andil yangcukup besar dalam menanggulangi suatu tindak pidana.

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Lemahnya penegakan hukum
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menimbulkan berbagai macam aksi kejahatan terjadi dalam

kehidupan.Kejahatandalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang

selalu dihadapi olehmanusia, masyarakat, dannegara.Kenyataan telah

membuktikan, bahwa kejahatanhanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit

diberantas secara tuntas.

Kejahatanmerupakan bagian dari suatu tindak pidana yang diatur dalam

KUHP.KUHP itu sendiri membedakan tindak pidana menjadi tindak pidana

kejahatan dan tindakpidana pelanggaran.Mengenai tindak pidana kejahatan

dirumuskan dalam BukuKedua KUHP, sedangkan tindak pidana pelanggaran

dirumuskan dalam Buku KetigaKUHP.Tindak pidana itu sendiri telah banyak

dirumuskan definisinya. Ada yangmelihatnya secara ringkas dan ada pula yang

lengkap. Di antara definisi itu yangpaling lengkap ialah definisi dari Simons

(Ariman dan Raqhib, 2015: 62) yang merumuskan tindak pidana sebagaiberikut:

“tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan
denganhukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan
manadilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan dan
dapatdipersalahkan pada si pembuat”.

Suatu tindak pidana yang terjadi didalam masyarakat selalu

mengalamikenaikan dan penurunan dari tahun ketahun, dan itu tergantung dari

wargamasyarakat yang tingkat perekonomiannya kurang mampu, berpendidikan

rendah danpengangguran. Dalam keadaan krisis dengan banyaknya pengangguran

dan tingkatperekonomian di zaman modern seperti ini, dapat menimbulkan niat

masyarakatuntuk menghalalkan segala cara demi memenuhi kebutuhan hidup

mereka sehari-harisalah satunya dengan melakukan tindak pidana pencurian.



3

Pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran

“an”yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2012: 113).Sedangkan didalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum

Pidana) pasal 362 tentang Pencurian merumuskansebagai berikut:

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atausebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima
tahun ataupidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Dalam penegakkan hukum tindak pidana pencurian ini, peran

kepolisiansebagai aparat penegak hukum sangat dibutuhkan terutama bagi

penyidik untukmengungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana

pencurian.Dalam hal inidilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Sat

Reskrim).Fungsi dari Satuan SatReskrim adalah menyelenggarakan segala usaha,

kegiatan dan pekerjaan yangberkenaan dengan penyidikan tindak pidana sesuai

dengan undang-undang yangberlaku, kemudian berfungsi sebagai Korwas PPNS

serta pengelola Pusat InformasiKriminal (PIK).Sat Reskrim Bertugas membina

fungsi dan menyelenggarakankegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan

tindak pidana, termasuk fungsiidentifikasi dalam rangka penegakan hukum,

koordinasi dan pengawasan operasionaldan administrasi penyidik PPNS.

Tindak pidana pencurian yang marak terjadi di Indonesia salah satunya

adalahtindak pidana pencurian sepeda motor, kasus ini terjadi hampir diseluruh

wilayah diIndonesia tak terkecuali di wilayah Provinsi Sulawesi Barat khususnya

di Kabupaten Polman,terdapat kecenderungan meningkatnya kasus pencurian

terhadap sepeda motorini.Terkait dengan masalah pencurian ini merupakan salah

satu kejahatan yang palingumum terjadi.Tindak pidana pencurian ini tidak hanya
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terjadi pada daerah perkotaanataupun pada daerah pedesaan tetapi juga sering

terjadi di kawasan pendidikan.

Salahsatu tempat pendidikan yang sering terjadi kasus pencurian sepeda

motor tersebutadalah STIKES Bina Generasi. Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas danAngkutan Jalan yang dimaksud

Sepeda Motor menurut pasal 1 angka 20 dalamundang-undang ini yaitu

Kendaraan Bermotor roda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau

tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tigatanpa rumah-

rumah.Kurangnya pengawasan terhadap area parkir di kawasan STIKES Bina

Generasi sering kalimenyebabkan seseorang dengan mudah melakukan aksi

pencurian terhadap sepedamotor tersebut (Hasil Observasi Awal yang dilakukan

oleh peneliti, tanggal 12 Agustus 2018). Seperti hal yang di alami oleh Malverino

Fitrah, seorang mahasiswa angkatan tahun 2016 ini mengaku telah kehilangan

motornya di kawasanparkir STIKES Bina Generasi tepatnya di area parkir mesjid

Nurul Ilmi ketika hendak melakukansholat dzuhur dan istirahat sejenak di mesjid

tersebut. Kejadian tersebut terjadi pada tanggal 24 Maret 2017 sekitar pukul 14.00

WITA. Setelah sadar bahwa motor yang iamiliki tersebut menghilang dari

kawasan parkir mesjid Nurul Ilmi, Fitra bergegaspergi ke Pos Satpam yang

terletak di pintu gerbang STIKES Bina Generasi untukmemberikan laporan bahwa

motor yang ia miliki telah dicuri. Setelah melapor pada Satpam, Fitra juga

langsung mendatangi kantor Polres Polman untuk memberikanlaporan pencurian

kendaraan motor yang ia miliki.
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Hal yang sama juga di alami oleh SridhanyAtillah Putri, seorang

mahasiswiyang juga menjadi korban dari tindak pidana pencuriankendaraan

sepeda motor di area parkir STIKES Bina Generasi. Mahasiswi angkatan 2015

inimemberikan keterangan bahwa iya kehilangan motornya di lapangan parkir

barugedung teknik yang terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017 sekitar pukul 15.30

WITA.Namun setelah memberikan laporan kepada Polsek Polman, hingga saat

tulisan inidibuat para korban tersebut tidak mendapatkan kabar atau

pemberitahuan balasan dari pihak Polres Polman terkait laporan yang telah

mereka berikan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satuan Reserse Polres Polman dari

tahun 2016 sampai tahun 2018, jumlah kasus pencurian sepeda motor yang terjadi

sebagai berikut:

1. Tahun 2016 sebanyak 31 kasus

2. Tahun 2017 sebanyak 42 kasus

3. Tahun 2018 sebanyak 51 kasus

Dari rentan waktu tahun 2016 sampai tahun 2018 terjadi peningkatan

tindak pidanapencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Polman termasuk

di wilayahkampus STIKES Bina Generasi.

Penyidikan dalam pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian

tindakanpenyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini untukmencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang

tentang tindakpidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.Untuk

masuk dalam tahappenyidikan, harus dilakukan penyelidikan terlebih
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dahulu.Dalam tahap penyelidikansangat diperlukan adanya laporan dari

masyarakat, namun banyaknya laporan yangmasuk tidak berbanding lurus dengan

penyelesaiannya.

Berdasarkan informasi yangdiberikan oleh salah seorang korban terhadap

proses penyidikan yang dilakukan olehpihak kepolisian yang menyebutkan bahwa

adanya unsur pemerasan yang dilakukanoleh pihak kepolisian dalam menyelidiki

suatu kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi, dimana setiap

pelapor harus membayarkan sejumlah uang terlebihdahulu kepada aparat

kepolisian jika ingin kasusnya dapat diselesaikan.

Hampir segala bentuk layanan yang disediakan oleh Polri,

dalamkehidupan sehari-hari baik itu Pelayanan Reserse, Pelayanan Lalu Lintas

danPelayanan Kepolisian lainnya sering berakhir dengan kekecewaan. Oleh

karenaitu, dalam era globalisasi dan reformasi sekarang, Polri perlu berbenah diri

dansemakin mendekatkan diri kepada masyarakat, sehingga pelayanan

yangdiberikan menjadi semakin baik. Pelayanan publikyang diselenggarakan oleh

Polri tidak lepas dari peranan aparat itu sendirisebagai pelaku utama dalam

pemberian pelayanan kepada masyarakat. Olehkarena itu jelas diperlukan personil

Polri yang mempunyai kemampuan yanghandal dan berkualitas sehingga

pelayanan yang diberikan kepada masyarakatmenjadi semakin baik dan

berkualitas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitan

ini adalah:
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1. Bagaimana kinerja polisi pada Resort Polman dalam menangani tindak

pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat?

2. Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Polres Polman dalam penanganan

tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di masyarakat?

3. Faktor-faktor apa yang berpengaruhdalam penanganan tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Polman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja polisi pada Resort Polman

dalam mengatasi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi

di masyarakat.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak

Polres Polman dalam penanganan tindak pidana pencurian kendaraan

bermotor yang terjadi di masyarakat.

3. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruhdalam

penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah

hukum Polres Polman.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat antara lain:

1. Secara teoritis.

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan peneliti, serta

memperkaya wacana kajian Ilmu Administrasi Negara khususnya yang
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terkait dengan Organisasi dan Manajemen.

2. Secara praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasidan

masukan kepada organisasi POLRI, dalam hal ini Polres Polman dan

pihak-pihak terkait dalam mengatasi pengaduan tindak kriminal yang

terjadi.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi reverensi untuk

penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

E. Lingkup Penelitian

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi

pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu

batasan masalah. Adapun lingkup permasalahan yang akan dibahas pada pada

penelitian ini adalah Bagaimana kinerja Polisi pada Resort Polman dalam

menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di

masyarakat, Upaya apa yang dilakukan oleh pihak Polres Polman dalam

penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di

masyarakat, dan faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam penanganan tindak

pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Polman.

F. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Penelitian iniadalah sebagai berikut:

BAB I Adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang, rumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan lingkup penelitian.
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BAB II Adalah kajian teori dan dan kerangka konsep yang membahas tentang

perspektif teori, penelitian terdahulu, kerangka konseptual.

BAB III Adalah metode penelitian yang membahas tentang desain penelitian,

lokasi dan jadwal penelitian, fokus dan deskripsi fokus, instrument

penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, rencana

pengujian keabsahan data.

BAB IV Adalah uraian hasil dan pembahasan penelitian yang meliputi proses

perumusan perda PUG, implementasi PPRG sesuai Perda PUG, dan

kendala dalam implentasi Perda.

BAB V Adalah uraian tentang pokok-pokok kesimpulan  dan saran-saran yang

perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan

hasil penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEP

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Indonesia

Ada beberapa pengertian tentang definisi pengertian. Dalam UU RI No. 2

tahun 2002 tentang kepoolisian Negara Republik Indonesia, pengertian

Kepolisianterdapat dalam pasal 1 ayat 1: “Kepolisian adalah segala hal ikhwal

yangberkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

perundangan-

undangan “.

Dan dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepolisian

adalahsuatu badan yang mempunyai fungsi pemerintah negara dibidang

pemeliharaankeamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Posisi politik Polri telah diubah melalui TAP MPR No.6/MPR/2000

tentangpemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia

denganTAP MPR No. VII/MPR/2000tentang peran Tentara Nasional Indonesia

danperan Kepolisian Republik Indonesia semakin berkembang dengan lepasnya

Polridan Militer dan memunculkan suatu era baru.Untuk menjadi polisi sipil

tentunya bukanlah hal yang mudah, masihdiperlukan waktu bagi kepolisian untuk

menyesuaikan diri dengan peranannyayang baru dan demi kebaikan dijajarkan

tubuh Polri sendiri. Dalam hal inimenjadi tantangan bagi kinerja Polri. Adanya
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reformasi kepolisian Indonesiaharus dijadikan sebagai tonggak untuk membangun

suatu kepolisian yang baru,yang maju dan profesional.

2. Tugas dan Wewenang kepolisian Indonesia

Kedudukan polisi di tengah-tengah masyarakat penuh dengan

tantangan,dimana polisi tidak hanya menghadapi penjahat-penjahat (pelaku tindak

pidana)tapi juga harus menghadapi masyarakat, bagaimana agar kehidupan

masyarakatbisa berjalan dengan tertib. Hal ini erat kaitannya dengan polisi

dalammenjalankan tugasnya. Tugas pokok polisi adalah membimbing,

mengayomi,melayani dan menegakkan hukum dalam masyarakat.

Tugas pokok Kepolisian Negara Indonesia termuat dalam UU No.2 tahun

2002 pasal 13 yaitu:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

b. menegakkan hukum;

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepadamasyarakat.

Kemudian dalam pasal 14 UU No.2 tahun 2002 ayat 1, dijelaskan

bahwadalam melaksanakan tugas pokoknya Kepolisian Negara Republik

Indonesiabertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli

terhadapkegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban,dan kelancaran lalu lintas di jalan;
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c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat,kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadaphukum 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

terhadapkepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-

bentukpengamanan swakarsa;

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak

pidanasesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-

undanganlainnya;

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran

kepolisian,laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk

kepentingan tugaskepolisian;

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat,

danlingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana

termasukmemberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung

tinggi hak asasimanusia;

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara

sebelumditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

kepentingannyadalam lingkup tugas kepolisian; serta
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l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya bukanlah hal yang mudah bagi

anggotakepolisian, karena keadaan masyarakat yang heterogen. Ada yang

memberiacungan jempol terhadap keberhasilan dari kinerja polisi, tetapi tidak

jarang pulaada pihak-pihak yang mencacimaki. Kadang pula polisi mengalami

suatu kondisiyang dilematis, apakah ia harus bertanggung jawab kepada

masyarakat (karenapolisi bagi masyarakat) atau dia harus bertindak sebagai aparat

penegak hukum.

Polisi dituntut untuk menjadi profesional dalam melaksanakan tugasnya

dimanatetap berpegang kepada peraturan sesuai dengan hak asasi manusia.Selain

sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, polisimemegang peranan

yang penting dalam tata peradilan pidana yaitu sebagai badanpenyelidik dan

penyidik. Seperti yang dijelaskan dalam undang-undang acarapidana Bab I

ketentuan umum pasal 1 disebutkan bahwa penyidik adalah pejabatPolisi Negara

Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberiwewenang

khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, dan yangdisebut

dengan penyelidik adalah pejabat Polisi Indonesia yang diberi wewenangoleh

undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas dari kepolisian, maka

polisimempunyai wewenang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun

2002pasal 15 yaitu:
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a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalamPasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara

umumberwenang:

1) menerima laporan dan/atau pengaduan;

2) membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang

dapatmengganggu ketertiban umum;

3) mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4) mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau

mengancampersatuan dan kesatuan bangsa;

5) mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan

administratif kepolisian;

6) melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan

kepolisian dalam rangka pencegahan;

7) melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;

8) mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;

9) mencari keterangan dan barang bukti;

10) menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;

11) mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan

dalamrangka pelayanan masyarakat;

12) memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan

putusanpengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan

masyarakat;m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk

sementara waktu.
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b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturanperundang-

undangan lainnya berwenang:

1) memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan

kegiatanmasyarakat lainnya;

2) menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

3) memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;

4) menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;

5) memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan

peledak,dan senjata tajam;

6) memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap

badanusaha di bidang jasa pengamanan;

7) memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus

danpetugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;

8) melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik

danmemberantas kejahatan internasional;

9) melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing

yangberada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

10) mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi

kepolisianinternasional;

11) melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup

tugaskepolisian.

Selain itu, polisi juga menjadi penyidik pembantu berkaitan dengan

perankepolisian dalam proses penanganan perkara maka polisi mempunyai
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wewenangdalam melakukan tugasnya. Wewenang ini termaktub dalam Undang-

undangNomor 2 tahun 2002 pasal 16 ayat 1 yaitu:

a. Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud

dalamPasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara

RepublikIndonesia berwenang untuk:

1) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan

penyitaan;

2) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat

kejadianperkara untuk kepentingan penyidikan;

3) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam

rangkapenyidikan;

4) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta

memeriksatanda pengenal diri;

5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

6) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka

atausaksi;

7) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya

denganpemeriksaan perkara;

8) mengadakan penghentian penyidikan;

9) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;

10) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi

yangberwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan
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mendesak ataumendadak untuk mencegah atau menangkal orang

yang disangkamelakukan tindak pidana;

11) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik

pegawainegeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik

pegawai negeri sipiluntuk diserahkan kepada penuntut umum;

b. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab.Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjalankan

tugas danwewenangnya harus berpedoman pada peraturan-peraturan

yang ada, serta tidakboleh bertentangan dengan hak asasi manusia

(bertanggung jawab pada hukum).Polisi juga harus bertanggung jawab

kepada rakyat.

c. Fungsi dan Tujuan Kepolisian. Fungsi Kepolisian Negara Republik

Indonesia termuat dalam UU No. 2 tahun2002 pasal 2 yaitu “fungsi

kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahannegara di bidang

pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakhukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”.

Jadi bisa dikatakan bahwa fungsi polisi adalah menjalankan kontrol sosial

dalammasyarakat. Dalam menjalankan fungsi tersebut harus memperhatikan

penegakanhak asasi manusia, hukum dan keadilan.Mengenai tujuan kepolisan

terdapat dalam pasal 4 UU No.2 tahun 2002 yaitu“kepolisian Negara Republik

Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanandan ketertiban masyarakat,

tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranyaperlindungan, pengayoman dan
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pelayanan masyarakat, serta terbinanyaketenteraman masyarakat dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Konsep Tindak Pidana

1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana

Penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi

pidana.Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah

yanglain,  yaitu  hukuman,  penghukuman,  pemidanaan,  penjatuhan

hukuman,pemberian pidana, dan hukuman pidana. Moeljatno (2010: 29)

mengatakan, istilah hukuman yang berasal dari “straf” dan istilah “dihukum”

yang berasal dari “wordt gestraf” merupakan istilah yang konvensional. Beliau

tidak setujudengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang

inkonvensional, yaitu pidana untuk menggantikan kata “straf” dan diancam

dengan pidana untuk menggantikan kata “wordt gestraf”.

Menurut Moeljatno (2010: 31), jika kata “straf” diartikan “hukuman”,

maka “strafrecht” seharusnya diartikan sebagai “hukumhukuman”.Istilah

“hukuman” yang merupakan istilah umum dan konvensional dapat mempunyai

arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan

bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam

bidang hukum, tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral,

agama dan sebagainya (Mulyadi dan Arief, 2012: 18). Oleh karena “pidana”

merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau

makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.
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Soedarto (Moeljatno, 2010: 53) memberikan pengertian pidana sebagai

penderitaan yangsengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

yangmemenuhi syarat tertentu.Sedangkan Saleh (2012: 23) mengartikan pidana

sebagai reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja

ditimpakan negara pada pelaku delik itu.

Menurut Simons (Saleh, 2012: 48) pidana atau straf adalah suatu

penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran

terhadap suatu norma, yang dengan putusanhakim telah dijatuhkan bagi seseorang

yang bersalah.

Algra Janssen(Saleh, 2012: 51) mengemukakan bahwa:

“Pidana adalah alat yangdigunakan oleh penguasa atau hakim untuk
memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak
dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali
sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas
nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah
melakukan suatu tindak pidana”.

Berdasarkan pengertian pidana di atas dapatlah disimpulkan bahwa pidana

mengandung unsur-unsur dan ciri-ciri (Ali, 2011: 186) yaitu:

1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan

atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang

mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);

3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana menurut undang-undang;
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4) Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri

seseorang karena telah melanggar hukum.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana.

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “strafbaarfeit”

untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) tanpa memberikan suatu

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan

“strafbaarfeit” tersebut.Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari

“strafbaarfeit”, pengertian “strafbaarfeit” menurut Vos adalah suatu kelakuan

yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana (Poernomo, 1993: 10).

Menurut Soedarto (2010: 38), terhadap istilah “strafbaarfeit” dalam

perundang-undangan kita, dapat dijumpai berbagai istilah lain yang maksudnya

sama dengan “strafbaarfeit”, antara lain seperti: peristiwa pidana, perbuatan

pidana, perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum serta tindak pidana. Soedarto

(2010: 39), merumuskan tindak pidana sebagai perbuatan yangmemenuhi syarat-

syarat tertentu yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan pemberian pidana.

Menurut Prodjodikoro (Soedarto, 2010: 40), tindak pidana berarti suatu

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Moeljatno (2010: 54)

menganggap lebih tepat dipergunakan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar

larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan

yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada
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itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau

kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya

ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

Menurut Simons (Soedarto, 2010: 41)

strafbaarfeit adalah kelakuan (handeling) yang diancam
denganpidana,yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan
dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu
bertanggungjawab.Van Hamel merumuskan bahwastrafbaarfeitadalah
kelakuan(handeling) orang yang dirumuskan dalam wet,yang bersifat
melawan hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan
dengan kesalahan.

Mengenai pengertian dari tindak pidana diantara para sarjana hukum

belum ada kesatuan pendapat. Oleh karena itu para sarjana memberikan

pengertian yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam

dua pandangan (aliran), yaitu pandangan monoistis dan pandangan dualistis.

Mengenai pengertian strafbaarfeit, Soedarto (2010: 43) membagi menjadi dua

pandangan sebagai berikut:

1) Pandangan monistis yaitu melihat keseluruhan syarat untuk adanya
pidanaitu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan.

2) Pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan“perbuatan
pidana” (criminal act) dan “pertanggungjawaban pidana” (criminal
responsibility).

Simons (Farid, 2015:224) mengartikan “strafbaarfeit (terjemahan harafiah:

peristiwa pidana) adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan

kesalahan (schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab”. Sedangkan

menurut Van Hamel (Farid, 2015:225), pengertian strafbaarfeit

adalah: “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan
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hukum, strafwaardiq (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena

kesalahan (en aan schuld te wijten)”.

Pengertian strafbaarfeit yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih

menekankan pada adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (dolus), alpa, dan

kelalaian (culpa lata), sementara Van Hamel mengartikan strafbaarfeit jauh lebih

luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung

jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah strafbaarfeit tidak tepat, dan yang lebih

tepat adalah strafwaardigfeit.

Farid (2015:230) merumuskan delik sebagai berikut:

Perbuatan aktif atau pasif, yang melawan hukum formil dan materiil yang dalam

hal tertentu disertai akibat dan/atau keadaan yang menyertai perbuatan, dan tidak

adanya dasar pembenar.

Lebih lanjut Farid (2015:231), istilah deliklah yang paling tepat karena:

1) bersifat universal, dan dikenal di mana-mana;
2) lebih singkat, efisien, dan netral. Dapat mencakup delik-delik

khusus yang subjeknya merupakan badan hukum, badan, orang
mati;

3) orang yang memakai istilah strafbaarfeit, tindak pidana, dan
perbuatan pidana juga menggunakan istilah delik;

4) belum pernah penulis menemukan istilah perkara prodoto (perdata)
atau apa yang kita namakan perkara pidana atau perkara kriminal
sekarang (jadi orang salah mengambil istilah prodoto atau perdata
untuk privat); yang pernah penulis temukan ialah istilah perkara
padu sebagai lawan prodoto (C. van Vollenhoven, Het Adatrecht
van Nederlandsch Indie, I:562 dstnya);

5) istilah perbuatan pidana (seperti istilah lainnya) selain perbuatanlah
yang dihukum, juga ditinjau dari segi Bahasa Indonesia
mengandung kejanggalan dan ketidaklogisan, karena kata pidana
adalah kata benda; di dalam Bahasa Indonesia kata benda seperti
perbuatan harus diikuti oleh kata sifat yang menunjukkan sifat
perbuatan itu, atau kata benda boleh dirangkaian dengan kata benda
lain dengan syarat bahwa ada hubungan logis antara keduanya.
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Menurut Farid (2015:231) Akhirnya dapat ditarik kesimpulan

bahwa:Terjemahan yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia

adalah bermacam-macam sebagai berikut:

1) Tindak pidana;
2) Perbuatan pidana;
3) Peristiwa pidana;
4) Perbuatan kriminal, dan
5) Delik.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa delik merupakan suatu

perbuatan subjek hukum (manusia dan badan hukum) yang melanggar ketentuan

hukum disertai dengan ancaman pidana (sanksi) bagi pembuatnya.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Seseorang dapat dijatuhi pidana apabila orang itu telah memenuhi unsur-

unsur tindak pidana yang telah dirumuskan dalam KUHPidana, karena pada

umumnya pasal-pasal dalam KUHPidana terdiri dari unsur-unsur tindak

pidana.Lamintang (2010: 193) menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana

sebagai berikut:

1) Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si
pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk
kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

2) Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya
dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana
tindakan–tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu (Lamintang, 2010: 194)

adalah:

1) Kesengajaan atau ketidak jujuran (dolus/culpa);
2) Maksud atau vornemen pada suatu percobaan atau poging;
3) Macam-macam maksud atau oogmerk, misalnya seperti yang

terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan,
pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;



24

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedacthe raad, misalnya
seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal
340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana);

5) Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang
Hukum Pidana (KUHPidana).

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu (Lamintang, 2010: 196)

adalah:

1) Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid;
2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai

negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 Kitab
Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) atau “keadaan sebagai
pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam
kejahatan menurut Pasal 398 Kitab Undang-undang Hukum Pidana
(KUHPidana);

3) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai
penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Maka, unsur-unsur objektif dari suatu tindakan pidana terdiri atas: adanya

sifat melanggar hukum, kualitas pelaku kejahatan dan kausalitas. Unsur-unsur

tindak pidana yang dikemukakan oleh D.Simons, ahli hukum dalam pandangan

monistis (Soedarto, 2010: 41) yaitu:

1) Perbuatan manusia (positif dan negatif, berbuat atau tidak berbuat
atau membiarkan);

2) Diancam dengan pidana ( strafbaar gesteld);
3) Melawan hukum (onrechtmatig);
4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand);
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

(teorekeningsvatbaarpersoon).

Pendapat di atas, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana

berdasarkan pandangan monistis adalah perbuatan manusia, diancam pidana,

dilakukan dengan kesalahan dan oleh yang mampu bertanggung jawab.Senada
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dengan pendapat di atas, menurut  Van  Hamel (Soedarto, 2010: 41),  unsur-unsur

tindak  pidana  adalah  sebagai berikut:

1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
2) Bersifat melawan hukum;
3) Dilakukan dengan kesalahan;
4) Patut dipidana.

Maka, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah

perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan

kesalahan.Unsur-unsur tindak pidana menurut golongan yang memiliki pandangan

dualistis (Soedarto, 2010: 42-43)  adalah sebagai berikut:

1) Vos. Menurut Vos, strafbaarfeit hanya berunsurkan:
a) Kelakuan manusia;
b) Diancam pidana dalam undang-undang.

2) Pompe. Tindak pidana ada beberapa unsur, yaitu:
a) Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum;
b) Dilakukan dengan kesalahan.

3) Moeljatno. Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:
a) Perbuatan (manusia);
b) Yang memenuhi rumusan dalam Undang-undang (syarat

formil);
c) Bersifat melawan hukum (syarat materiil).

Maka, dapat disimpulkan unsur-unsur tindak pidana menurut golongan

yang memiliki dualitas adalah kelakuan manusia, diancam pidana, perbuatan

manusia yang melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan memenuhi

rumusan undang-undang. Menurut Soedarto 2010: 51), untuk adanya pemidanaan

terhadap seseorang terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat pemidanaan

sebagai berikut:

1) Adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang;
2) Perbuatan bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar);

Terhadap pelakunya atau orangnya harus ada unsur kesalahan;
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3) Orang yang melakukan tindakan mampu bertanggung jawab;
4) Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf).

Berdasarkan pendapat di atas, maka syarat-syarat pemidanaan adalah

perbuatan yang memnuhi undang-undang, bersifat melawan hukum, tidak dapat

dipertanggung jawabkan.

C. Pemidanaan

1. Pengertian dan Tujuan Pemidanaan

Lamintang (2012: 53) secara tegas memisahkan antara pengertian

pidanadengan pemidanaan. Dapat diketahui bahwa pidana itu sebenarnya

hanyamerupakan  suatu  penderitaan atau  alat  belaka,  bukan  merupakan  suatu

tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan. Hal itu perludijelaskan agar

kita di Indonesia jangan sampai terbawa oleh aruskacaunya cara berpikir dari para

penulis di negeri Belanda, karena merekaitu sering kali menyebut dan

mencampur-adukkan tujuan dari pemidanaandengan perkataan tujuan dari pidana

(Soedarto, 2010: 71). Mengenai pengertian pemidanaan itu sendiri, Soedarto

(2010: 72) menjelaskanbahwa kata tersebut sinonim dengan kata penghukuman.

Beliaumenyatakan bahwa:

Penghukuman berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat
diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang
hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu
tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga
hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana,
maka istilah tersebut harus dipersempitkan artinya yakni
penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan
pemidanaan atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana oleh
hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna yang sama
dengan sentence atau veroordeling.
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Pemidanaan merupakan upaya terakhir dalam proses penegakanhukum

(pidana),  juga  merupakan  akhir  atau  puncak  dari  keseluruhansistem upaya-

upaya yang menggerakan manusia melakukan tingkah lakutertentu seperti yang

diharapkan masyarakat (Saleh, 1983: 1).Selain pengertian pemidanaan, hal yang

tidak kalah penting adalahtujuan  pemidanaan.  Di  Indonesia  sendiri  hukum

pidana  positif  belumpernah  merumuskan  tujuan  pemidanaan.  Namun  sebagai

bahan  kajian.

Konsep KUHP pidana telah menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal

54,yaitu:

1) Pemidanaan bertujuan:
a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat;
b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna Menyelesaikan
konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan
keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
dan

c) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan

martabat manusia.

Tujuan pemidanaan berdasarkan KUHPidana adalah mencegah

dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan

pemidanaan dan membebaskan ras bersalah terpidana.Lamintang (1986: 23)

mengemukakan pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tujuan yang ingin

dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

a) Untuk memperbaiki diri penjahat itu sendiri;
b) Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan;
c) Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu

untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat
dengan cara lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.
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Pokok pemikiran dari tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemidanaan

adalah memperbaiki diri penjahat, membuat orang jera dan membuat penjahat-

penjahat tidak mampu melakukan kejahatan lain.

2. Teori-Teori Pemidanaan

Hukum pidana mengenal teori-teori pemidanaan yang pada

dasarnyamerupakan perumusan dasar-dasar pembenaran adanya pemidanaan

dantujuan adanya pidana, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Retrebutif atau Teori Pembalasan

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baikmasyarakat

sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.Pendekatan  teori

absolut  meletakkan  gagasannya  tentang  hak  untukmenjatuhkan pidana yang

keras, dengan alasan karena seseorangbertanggung jawab atas

perbuatannya, sudah seharusnya dia menerimahukuman yang dijatuhkan

kepadanya (Packer, 2012: 10). Dari sini terlihat bahwa dasarutama teori ini adalah

balas dendam terhadap pelaku, atau dengan katalain, dasar pembenaran dari

pidana terletak pada adanya atau terjadinyakejahatan itu sendiri.

Menurut Johannes Andenaes (Mulyadi dan Arief, 2010, 25) tujuan

(primair) dari pidanamenurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan

keadilan”,sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan

adalahsekunder.

Hegel (Mulyadi dan Arief, 2010: 25)berpendapat  bahwa  pidana

merupakan:
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Keharusan  logissebagai  konsekuensi dari adanya kejahatan, karena
kejahatan adalahpengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang
merupakanperwujudan dari cita-cita susila.

Neger Walker (Mulyadi dan Arief, 2010: 25) menuturkan penganut teori

absolut ini dapatdibagi dalam:

1) Penganut retrebutif yang murni (the part of retrebutivist) yang
berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan
kesalahan pembuat.

2) Penganut teori retrebutif yang tidak murni (dengan modifikasi) yang
terbagi pula menjadi:
a) Penganut retrebutif yang terbatas (the limiting retrebutif) yang

berpendapat bahwa pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan
kesalahan, hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau
sepadan dengan kesalahan terdakwa.

b) Penganut retrebutif yang distributif (retribution in distribution),
berpendapat bahwa pidana janganlah dikenakan pada orang yang
tidak bersalah tetapi pidana juga tidak harus cocok atau sepadan
dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tiada pidana tanpa
kesalahan” dihormati tetapi dimungkinkan adanya pengecualian,
misalnya dalam hal strict liability.

Maka berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka teori absolut

mengandung makna sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku kejahatan sesuai

dengan tingkat kejahatan yang dilakukan guna menegakkan keadilan.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara  prinsip  teori  ini mengajarkan  bahwa  penjatuhan  pidana dan

pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana

dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah

masyarakat luas pada umumnya dari kemungkinan melakukan kejahatan baik

seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun yang lainnya. Semua

orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan

mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan masyarakat (Utrecth, 1986).
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Menurut Walker (Muladi dan Arief, 2010: 12) teori ini lebih tepat disebut

teori atas aliran reductiv (thereductive poin of review) karena dasar pembenaran

pidana adalah untuk mengurangi frekuensi kejahatan, oleh karena itu penganut

teori ini disebut “reducers”.

Berkaitan dengan teori relatif, menurut Karl O Cristiansen (Muladi dan

Arief, 2010: 15) ciri-ciri pokok atau karakteristik teori ini sebagai berikut:

1) Tujuan pidana adalah pencegahan;
2) Pencegahan bukan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai sarana untuk

mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
3) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan

kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang
memenuhi syarat untuk adanya pidana;

4) Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk
pencegahan kejahatan;

5) Pidana melihat ke depan (bersifat prospektif), pidana dapat
mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun
unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu
pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

Dari dua pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa teori reltif

mengandung makna pidana dilakukan untuk mencegah terjadinya kembali tingkat

kejahatan guna menciptakan ketertiban hukum.

c. Teori Gabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran

yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa

penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga

dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

Munculnya teori gabungan pada dasarnya merupakan respon terhadap kritik teori

absolut maupun teori relatif. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak
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hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga

agar ada upaya mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan

kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat (Ali, 2011).

3. Jenis-Jenis Pidana

Terdapat jenis-jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHPidana,

dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan, sebagai berikut:

a. Pidana Pokok:

1) Pidana Mati

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Pnps Tahun 1964, tata cara

pelaksanaan pidana mati adalah dengan cara ditembak sampai mati.

Paling tidak delik yang diancam dengan pidana mati di dalam KUHP

ada 9 buah, sebagai berikut:

a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden).
Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk negara asing untuk
bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau
berperang).

b) Pasal 124 ayat (1) KUHP (membantu musuh waktu perang).
Pasal 124bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau
menganjurkan huru hara).

c) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau
kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).

d) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
e) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang

mengakibatkan luka berat atau mati).
f) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai

yang mengakibatkan kematian).
g) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan

penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana
penerbangan).
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2) Pidana Penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak dari
seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut
di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan yang menyebabkan orang
tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang
telah melanggar (Lamintang, 1986: 58).

Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan

istilah pidana pencabutan kemerdekaan atau pidana pemasyarakatan.

Dapat dikatakan bahwa pidana penjara dewasa ini merupakan jenis

utama dan umum dari pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara

dalam KUHPidana bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1

hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur

hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati

atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

Maka, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara diberlakukan

untuk membatasi ruang gerak terpidana di lingkungan masyarakat

dengan menempatkannya di lembaga pemsyarakatan dengan lama

penjara yang bervariasi, dari penjara minimal 1 hari sampai pidana

penjara seumur hidup.

3) Pidana Kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan.

Pertama, sebagai custodia hunesta untuk delik yang tidakmenyangkut

kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik culpa dan beberapa delik dolus,

seperti pada Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan

Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut
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diancam dengan pidana penjara. Kedua, sebagai custodia simplex,

yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran

(Hamzah, 1991: 183).

Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik dolus, kecuali

dalam Pasal 483 dan Pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan

culpa. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik culpa,

alternatifdari  pidana  kurungan  yang  dalam  satu  pasal  juga

terdapat  unsur sengaja dan culpa, seperti dalam Pasal 293 KUHP

(Hamzah, 1991: 183).

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana
penjara. Pertama, dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang
dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain di
luar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali jika
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana
membolehkan menjalani pidananya di daerah lain (Pasal 21 KUHP).
Pada pidana penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain
di luar tempat tinggal atau tempat kediamannya. Kedua, pekerjaan
yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan
lebih ringan daripada terpidana yang dijatuhi pidana penjara (Pasal 19
ayat (2) KUHP) (Hamzah, 1991: 185).

4) Pidana Denda

Pidana denda dalam KUHPidana diatur dalam Pasal 30 dan

Pasal 31. Pasal 30 menyatakan:

a) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen;
b) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan;
c) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan

paling lama adalah enam bulan;
d) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan

demikian: jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitungsatu
hari: jika lebih dari lima puluh sen dihitung paling banyak satu
hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen;
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e) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena ada perbarengan
atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52 a, maka
kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan;

f) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan
bulan.

g) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan
sebagai pengganti dengan tidak usah menunggu sampai waktu
harus membayar denda itu;

h) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika
membayar dendanya;

i) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah
dan mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan
terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah
dibayar.

Pidana denda merupakan pidana dilakukan untuk pembayaran

atas kesalahan yang dilakukan terpidana, jika terpidana tidak dapat

membayar denda maka dilakukan pemidanaan kurungan yang

tergantung dari besarnya kesalahan terpidana.

b. Pidana Tambahan

1) Pencabutan Hak-Hak Tertentu.

Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak
kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak-hak ketatanegaraan.
Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang
kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis,
tetapi  harus  ditetapkan  dengan  putusan  hakim;  dan  (2) tidak
berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-
undang dengan suatu putusan hakim (Hamzah, 2010: 184).

Pasal 35 KUHPidana menyatakan hak-hak tertentu yang dapat

dicabut, yaitu:

a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
b) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata;
c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan

berdasarkan aturan umum;
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d) Hak menjadi penasihat atau pengurus menurut hukum, hak
menjadi wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas,
atas orang-orang yang bukan anak sendiri;

e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwakilan atau
pengampuan atas anak sendiri;

f) Hak menjalankan pencaharian tertentu.

Pencabutan hak tertentu dari terpidana berupa hak-hak sipil

antara lain: hak memegang jabatan, , Hak menjalankan kekuasaan

bapak, menjalankan perwakilan atau pengampuan atas anak sendiri,

dan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum serta hal

ketatanegaraan yang terdiri atas hak menjadi penasihat hukum dan

memasuki angkatan bersenjata.

2) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga

halnya pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas,

yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-

barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.

Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan

terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana

perampasan menjadi imperatif. Pidana tambahan ini diatur dalam

Pasal 39 KUHPidana.

Pidana perampasan berlaku untuk kasus korupsi dan

penyalahgunaan angaran serta upaya pencucian uang. Pidana

perampasan dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar jumlah
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aset yang dimiliki oleh terpidana dari upaya tindak pidana yang

dilakukannya.

3) Pengumuman Putusan Hakim

Pada Pasal 43 KUHP ditentukan bahwa apabila hakim

memerintahkan supaya diumumkan berdasarkan kitab undang-undang

ini atau aturan umum yang lain, maka harus ditetapkan pula

bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana.

Menurut Hamzah (2010: 75), kalau diperhatikan delik-delik

yang dapat dijatuhi tambahan berupa pengumuman putusan hakim,

maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah

agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti

penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.

D. Konsep Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan

Pelayanan merupakan salah satu ujung tombak dari upaya pemuasan

pelanggan dan sudah merupakan keharusan yang wajib dioptimalkan baik oleh

individu maupun organisasi, karena dari bentuk pelayanan yang diberikan

tercermin kualitas individu atau organisasi yang memberikan pelayanan.

Menurut Hardiyansah (2011: 11) mendefinisikan bahwa “ pelayanan dapat

diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan

mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.

Pelayanan pada hakikatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu proses

pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh
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kehidupan organisasi dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan

sehubungan dengan saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi

pelayanan.

Pengertian pelayanan menurut Kotler dalam Litjan Poltak Sinambela, dkk

(2011: 4) adalah “setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada

suatu produk secara fisik.”

Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross yang dikutip oleh

Ratminto dan Atik Septi Winarsih (2006: 2)  Pelayanan adalah suatu aktivitas atau

serangkain aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau

halhal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang

dimaksudkan untuk pemberi pelayanan yang dimaksudkan utuk memecahkan

permasalahan konsumen/ pelanggan.

Menurut Moenir (2006:197) agar pelayanan dapat memuaskan masyarakat

yang dilayaninya maka aparat pelayanan harus dapat memenuhi 4 persyaratan

pokok, yaitu (a) tingkah laku yang sopan; (b) cara menyampaikan sesuatu yang

berkaitan dengan apa yang seharusnya diterima oleh orang yang bersangkutan; (c)

waktu menyampaikan yang tepat dan (d) keramahtamahan.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah aktivitas

yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan pemberi pelayanan

yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau lembaga perusahaan.
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2. Pengertian Publik

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir

yang sama dan harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai

pandangan yang sama terhadap suatu hal yang bersifat umum. Sementara istilah

publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti umum, masyarakat, negara.

Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011: 5) “kata publik sebenarnya sudah

diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, orang

banyak, ramai”.

Menurut Inu Kencana Syafiie, dkk (1999: 18) arti dari kata publik itu

sendiri adalah “sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan,

harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma

yang mereka miliki”. Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai publik,

maka dapat disimpulkan bahwa publik adalah sejumlah manusia yang memiliki

kepentingan dan harapan sama, yaitu kepentingan yang berhubungan  dengan

orang banyak.

3. Pengertian Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak terlepas dari masalah kepentingan umum, yang

menjadi asal-usul timbulnya istilah pelayanan publik. Sebelum menjelaskan lebih

lanjut mengenai pelayanan publik, maka peneliti akan menguraikan terlebih

dahulu pengertian pelayanan publik. Pengertian pelayanan publik telah

didefinisikan oleh banyak pakar. Salah satunya yang dikemukan oleh Agus

Dwiyanto (2006: 136) mendefisinikan pelayanan publik adalah :

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk
memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna yang
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dimaksudkan disini adalah warga negara yang membutuhkan
pelatanan publik, seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP),
akta kelahiran, akta nikah, akta kematian, sertifikat tanah, izin
usaha, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin gangguan (HO), izin
mengambil air tanah, berlangganan air minum, listrik dan
sebagainya.

Berdasarkan Undang Undang No.  25  Tahun 2009  tentang Pelayanan

Publik yaitu: Pelayanan publik adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka

pengaturan, pembinaan, bimbingan, penyediaan fasilitas, jasa dan lainnya yang

dilaksanakan oleh aparatur pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan

kepada masyarakat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

H.A.S. Moenir (2002: 7) menyatakan: “Pelayanan umum adalah suatu

usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan

bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu.”

Litjan Poltak Sinambela, dkk (2011: 5) menyatakan pelayanan publik

diartikan “pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang

mempunyai kepentingan pada organisasi tertentu sesuai dengan aturan pokok dan

tata cara yang telah ditetepkan.” Sedangkan pendapat lain dari Ratminto & Atik

Septi Winarsih (2006: 4) Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat

didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang

publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan

dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan

Badan Usaha Milik Negara atau Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya

pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang

jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang

dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak

swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang

biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial

melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan

kegiatan pelayanan yang bersifat non- komersial  kegiatannya   lebih  tertuju  pada

pemberian  layanan   kepada masyarakat (layanan publik atau umum)  yang

sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasikan kepada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa

pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada

prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di

Pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha

Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

4. Standar Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan pada masyarakat merupakan salah satu masalah yang

mendapatkan perhatian serius oleh aparatur pemerintah. Penyelenggaraan

pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan dan dipublikasikan sebagai

jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Hal ini dibuktikan dengan

diterbitkannya Standar Pelayanan Publik Menurut Keputusan MENPAN Nomor

63 Tahun 2004, sekurang-kurangnya meliputi:
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a. Prosedur pelayanan

Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengadaan.

b. Waktu penyelesaian

Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.

c. Biaya pelayanan

Biaya atau tarif pelayanan termasuk rinciannya yang dititipkan dalam

proses pemberian pelayanan.

d. Produk Pelayanan

Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan.

e. Sarana dan prasarana

Penyedia sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh

penyelenggara pelayanan publik.

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan

Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan perilaku yang

dibutuhkan.

Penyusunan standar pelayanan dilakukan dengan pedoman tertentu yang

diatur lebih lanjut dalam UU No. 25 tahun 2009, adapun komponen standar

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi:

1) Dasar hukum. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar.
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2) Persyaratan

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik

persyaratan teknis maupun administratif.

3) Sistem, mekanisme dan prosedur

Tata cara pelayanan yang dibekukan bagi pemberi dan penerima pelayanan

termasuk pengaduan.

4) Jangka waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses

pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

5) Biaya/tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus

dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan

berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6) Produk pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan

yang ditetapkan.

7) Sarana, prasarana, dan / atau fasilitas

Peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan

termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.

8) Kompetensi pelaksanaan

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan

keahlian, keterampilan dan pengalaman.

9) Pengawasan internal
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Pengendalian yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan

langsung pelaksana.

10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan. Tata cara pelaksanaan

pengamanan pengaduan dan tindak lanjut.

11) Jumlah pelaksana. Tersedianya pelaksanaan sesuai dengan beban kerjanya.

12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan

sesuai dengan standar pelayanan.

13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen

untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan,

dan

14) Evaluasi kinerja Pelaksana Penilaian untuk mengetahui seberapa jauh

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan standar

pelayanan publik tersebut dipakai sebagai pedoman dalam pelayanan publik oleh

instansi pemerintah dan dapat dijadikan indikator penilaian terhadap kualitas

pelayanan yang telah diberikan. Dengan adanya standar dalam kegiatan pelayanan

publik ini diharapkan masyarakat bisa mendapat pelayanan yang sesuai dengan

kebutuhan dan proses yang memuaskan serta tidak menyulitkan masyarakat

sebagai pengguna pelayanan.

5. Jenis- jenis Pelayanan

Membicarakan tentang pelayanan tidak dapat dilepaskan dengan manusia,

karena pelayanan mempunyai kaitan erat dengan kebutuhan hidup manusia, baik

itu sebagai nidividu maupun sebagai makluk sosial. Keanekaragaman dan
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perbedaan kebutuhan hidup manusia menyebabkan adanya bermacam-macam

jenis pelayanan pula, dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia

tersebut.

Timbulnya pelayanan umum atau publik dikarenakan adanya kepentingan,

dan kepentingan tersebut bermacam- macam bentuknya sehingga pelayanan

publik yang dilakukan juga ada beberapa macam. Berdasarkan keputusan

MENPAN No.63/KEP/MENPAN/7/2003 dalam Ratminto & Atik Septi Winarsih

(2006: 20) kegiatan pelayanan umum atau publik antara lain :

1) Pelayanan administratif yaitu pelayanan  yang menghasilkan berbagai bentuk

dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan

terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumendokumen ini antara lain

Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat

Tanda Kendaraan Bermotor (STNK), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat

Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat tiba kendaraan, Surat

kehilangan, Kartu Sidik Jari, Paspor, Sertifikat kepemilikan atau penguasaan

Tanah dan sebagainya.

2) Pelayanan   barang  yaitu   pelayanan   yang  menghasilkan berbagai bentuk

atau jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon,

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya.
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3) Pelayanan  jasa   yaitu   pelayanan yang  menghasikan berbagai bentuk jasa

yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan,

penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya.

Dilihat dari bidang kegiatan ekonomi, Fitzsmmons yang dikutip oleh

Saefullah (1999: 7), membedakan lima jenis pelayanan umum, yaitu sebagai

berikut :

1) Business service, menyangkut pelayanan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi,

keuangan, dan perbankan;

2) Trade sevice, kegiatan–kegiatan pelayanan dalam penjualan, perlengkapan,

dan perbaikan;

3) Infrastruktur service, meliputi kegiatan-kegiatan pelayanan dalam

komunikasi dan transportasi;

4) Sosial and personal service, pelayanan yang diberikan antara lain dalam

kegiatan rumah makan dan pemeliharaan kesehatan; dan

5) Public administration, yang dimaksudkan disini adalah pelayanan dari

pemerintah yang membantu kestabilan dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat

menurut Lembaga Administrasi Negara (1998) dapat dibedakan ke dalam

beberapa jenis pelayanan yaitu :

1) Pelayanan Pemerintahan, yaitu merupakan pelayanan masyarakat yang erat

dalam tugas-tugas umum pemerintahan seperti pelayanan Kartu

Keluarga/KTP, IMB, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Imigrasi.
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2) Pelayanan   Pembangunan,   merupakan   pelayanan masyarakat  yang terkait

dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada

masyarakat dalam aktifitasnya sebagai warga masyarakat, seperti penyediaan

jalan, jembatan, pelabuhan dan lainnya.

3) Pelayanan Utilitas merupakan penyediaan utilitas seperti listrik, air, telepon,

dan transportasi.

4) Pelayanan Kebutuhan Pokok, merupakan pelayanan yang menyediaan bahan-

bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan seperti

penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.

5) Pelayanan Kemasyarakatan, merupakan pelayanan yang berhubungan dengan

sifat dan kepentingan yang lebih ditekankan kepada kegiatan-kegiatan sosial

kemasyarakatan seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan,

penjara, rumah yatim piatu dan lainnya. Secara umum fungsi sarana

pelayanan antara lain:

a) Mempercepat prtoses pelaksanaan kerja (hemat waktu);

b) Meningkatkan produktifitas barang dan jasa;

c) Ketepatan  ukuran/kualitas  produk  terjamin peneyerahan gerak pelaku

pelayanan dengan fasilitas ruangan yang cukup;

d) Menimbulkan rasa kenyamanan;

e) Menimbulkan perasaan puas dan mengurangi sifat emosional

penyelenggara.

Dari berbagai pendapat tentang pembagian jenis-jenis pelayanan umum

yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat terlihat bahwa pelayanan
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umum mencakup lingkup kegiatan dan jenis-jenis yang sangat luas. Dengan kata

lain, persoalan pelayanan umum dalam satu pemerintahan merupakan

permasalahan yang sangat kompleks dan karena itu membutuhkan perhatian

semua kalangan, baik dari pemerintah sebagai pihak pemberi layanan maupun dari

masyarakat sebagai pihak yang menerima pelayanan.

6. Unsur-unsur Pelayanan

Suatu proses kegiatan pelayanan terdapat beberapa faktor atau unsur yang

saling mendukung jalannya kegiatan. Menurut H.A.S Moenir (2002: 8), unsur-

unsur tersebut anatara lain :

a. Sistem, prosedur, dan metode Dalam pelayananan perlu adanya informasi,

prosedur dan metode yang mendukung kelancaran dalam memberikan

pelayanan.

b. Personil Personil lebih ditekankan pada perilaku aparatur dalam pelayanan.

Aparatur pemerintah selaku personil pelayanan harus profesional, disiplin dan

terbuka terhadap kritik dari pelanggan atau masyarakat.

c. Sarana dan prasarana Dalam pelayanan diperlkan peralatan dan ruang kerja

serta fasilitas pelayanan. Misalya seperti ruang tamu, tempat parkir yang

memadai dan sebagainya.

d. Masyarakat  sebagai pelanggan  Dalam  pelayananya, masyarakat selaku

pelanggan sangatlah heterogen yaitu tingkat pendidikannya maupun

perilakunya.

Setiap pelayanan publik memang diperlukan adanya kejelasan informasi

prosedur yang mudah dan tidak berbelit serta dibutuhkan usaha dari pemberi
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pelayanan agar dapat berjalan tertib dan lancar. Seperti contohnya petugas

menerapkan sistem antre agar pelayanan dapat berjalan tertib.

Unsur yang juga penting selain sistem, prosedur dan metode adalah unsur

personil juga memiliki peranan penting mewujudkan pelayanan  yang baik.

Petugas yang memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidangnya pasti akan

melaksanakan tugasnya dengan baik dan memberikan layanan yang baik juga.

Oleh karena itu, dibutuhkan petugas pelayanan yang profesional untuk

memberikan kepuasan kepada pengguna layanan. Selain profesional, petugas

harus melayani dengan ramah dan sabar, mengingat masyarakat sangatlah

heterogen baik pendidikanya maupun perilakunya.

Unsur pendukung lainnya adalah sarana dan prasarana. Pelayan publik

wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi penggunan layanan agr masyarakat

sebagai pengguna layanan merasa nyaman. Dengan tersedianya sarana dan

prasarana yang lengkap, petugas juga akan mudah memberikan layanan.

Unsur yang terakhir adalah masyarakat sebagai pengguna layanan.

Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas

pelayanan. Tetapi selain memiliki hak, masyarakat juga mempunyai kewajiban

untuk mematuhi prosedur pelayanan yang telah ditetapkan petugas agar terjadi

keseimbangan hak dan kewajiban baik penerima layanan maupun pemberi

layanan.

7. Faktor Pendukung Pelayanan

Pelayan umum kepada masyarakat akan dapat berjalan sebagaimana yang

diharapkan, apabila faktor-faktor pendukungnya cukup memadai serata dapat
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difungsikan secara berhasil guna dan berdaya guna. Pada  proses pelayanan

terdapat faktor penting dan setiap faktor mempunyai peranan yang berbeda-beda

tetapi saling berpengaruh dan secara bersamasama akan mewujudkan pelaksanaan

pelayanan yang baik.

Moenir (2002: 88) berpendapat ada enam faktor pendukung pelayanan,

anatara lain  :

a. Faktor kesadaran Faktor kesadaran ini mengarah pada keadaan jiwa seseorang

yang merupakan titik temu dari beberapa pertimbangan sehingga diperoleh

suatu keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan jiwa. Dengan

adanya kesadaran akan membawa seseorang kepada kesungguhan dalam

melaksanakan pekerjaan.

b. Faktor aturan Aturan sebagai perangkat penting dalam segala tindakan

pekerjaan seseorang. Oleh karena itu, setiap aturan secara langsung atau tidak

langsung akan berpengaruh. Dengan adanya aturan ini seseorang akan

mempunyai pertimbangan dalam menentukan langkahnya. Pertimbangan

pertama manusia sebagai subjek aturan ditunjukan oleh hal-hal penting:

1) Kewenangan

2) Pengetahuan dan pengalaman

3) Kemampuan bahasa

4) Pemahaman pelaksanaan

5) Disiplin  dalam  melaksanakan  diantaranya disiplin waktu   dan disiplin

kerja.
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c. Faktor organisasi Faktor organisasi tidak hanya terdiri dari susunan organisasi

tetapi lebih banyak pada pengaturan mekanisme kerja. Sehingga dalam

organisasi perlu adanya sarana pendukung yaitu sistem, prosedur, dan metode

untuk memperlancar mekanisme kerja.

d. Faktor pendapatan Faktor pendapatan yang diterima oleh seseorang

merupakan inbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan orang lain.

Pendapatan dalam bentuk uang, iuran atau fasilitas dalam jaka waktu tertentu.

e. Faktor kemampuan Faktor kemampuan merupakan titik ukur untuk

mengetahui sejauh mana pegawai dapat melakukan suatu pekerjaan sehingga

menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan apa yang diharapkan.

f. Faktor sarana pelayanan Faktor sarana yang dimaksud yaitu segala jenis

peralatan, perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat

pendukung utama dalam mempercepat pelaksanaan penyelesaian pekerjaan.

Adapun fungsi sarana pelayanan, antara lain:

1) Mempercepat    proses    pelaksanaan   pekerjaan sehingga  dapat

menghemat waktu.

2) Meningkatkan produktivitas baik barang atau jasa.

3) Ketetapan susunan yang baik dan terjamin.

4) Menimbulkan rasa  nayaman   bagi orang yang berkepentingan.

5) Menimbulkan perasaan puas pada orang-orang yang berkepentingan

sehingga dapat mengurangi sifat emosional.

Keenam faktor tersebut mempunyai peranan yang berbeda tetapi saling

mempengaruhi dan secara bersama-sama akan mewujudkan pelaksanaan
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pelayanan secara optimal, baik berupa pelayanan verbal, pelayanan tulisan atau

pelayanan dalam bentuk gerakan/ tindakan dengan atau tanpa tulisan.

Wolkins dalam Fandy Tjiptono (2000: 75) mengemukakan emam faktor

dalam melaksanakan penyempurnaan kualitas secara berkesimambungan. Keenam

faktor tersebut meliputi: “kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review,

komunikasi serta penghargaan dan pengakuan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan publik

harus memperhatikan aspek pendukung agar pelayanan dapat berjalan dengan

baik. Faktor yang harus diperhatikan meliputi : faktor kesadaran baik dari petugas

pelayanan maupun dari masyarakat; faktor aturan yang telah di tentukan oleh

instansi pemberi layanan; faktor organisasi yang baik; faktor imabalan atau gaji;

faktor kemampuan dalam bekerja; faktor sarana dan prasarana; komunikasi dan

pendidikan.

8. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah.

Instansi pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan

orang kementrian, departemen, lembaga, pemerintahan non departemen,

kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan instansi pemerintah

lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah. Sebagai

penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan

badan hukum misalnya Polri, Kejaksaan, Kehakiman dan sebagainya.

Kegiatan pelayanan publik atau disebut juga dengan pelayanan umum,

yang biasanya menempel di tubuh lembaga pemerintahan dinilai kurang dapat
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memenuhi tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat, sebgai konsumen mereka.

Salah satu yang dianggap sebagai biang keladinya adalah bentuk orang birokrasi,

sehingga birokrasi seperti dikemukakan oleh Achmat Batinggi (1999: 53) adalah

“Merupakan tipe dari orang yang dimaksudkan untuk mencapai tugas- tugas

administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara sistematis (teratur)

pekerjaan dari banyak orang”.

Konsep birokrasi bukan merupakan konsep yang buruk. Organisasi

birokrasi mempunyai keteraturan dalam hal pelaksanaan pekerjaan karena

mempunyai pembagian kerja dan struktur jabatan yang jelas sehingga komponen

birokrasi mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan

kewajibannya. Pelaksanaan pekerjaan dalam orang birokrasi diatur dalam

mekanisme dan prosedur agar tidak 26 mengalami penyimpangan dalam

mencapai tujuan orang. Dalam organisasi birokrasi segala bentuk hubungan

bersifat resmi dan berjenjang berdasarkan struktur orang yang berlaku sehingga

menuntut ditaatinya prosedur yang berlaku pada orang tersebut.

Adapun yang menjadi ciri ideal birokrasi menurut Max Weber seperti

yang dikutip dan diterjemahkan oleh Ahmad Batingi (1999: 53) antara lain

adalah:

a. Pembagian kerja yang kurang jelas,

b. Adanya hierarki jabatan,

c. Adanya pengaturan sitem yang konsisten,

d. Prinsip formalistic impersonality,

e. Penempatan berdasarkan karier,
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f. Prinsip rasionalitas.

Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan memberikan dampak nyata

yang luas terhadap peningkatan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian

pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke daerah memungkinkan terjadinya

penyelenggaraan pelayanan dengan jalur birokrasi yang lebih ringkas dan

membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk melakukan efektivitas  dalam

pemberian dan peningkatan kualitas pelayanan.

Dalam pasal 14 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

menyatakan penyelenggara memiliki hak:

a. Memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya;

b. Melakukan kerjasama;

c. Mempunyai   anggaran   pembiayaan    penyelenggaraan pelayanan publik;

d. Melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai

dengan kenyataan dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan

e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

Dalam pasal 15 UU No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

penyelenggara berkewajiban:

a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;

b. Menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan;

c. Menempatkan pelaksana yang kompeten

d. Menyediakan  sarana,  prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang

mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
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e. Memberikan pelatanan yang berkualitas sesuai dengan asas-asas

penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggara

pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara negara yang dibentuk

berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik. Sebagai

penyelenggara pelayanan publik hendaknya instansi 28 memperhatiakan hak dan

kewajiaban sebagai penyelenggara pelayanan publik sesuai yang telah

diamanatkan pada undang-undang.

9. Kualitas Pelayanan Publik

Kata kualitas mengandung banyak definisi dan makna karena orang yang

berbeda akan mengartikannya secara berlainan, seperti kesesuaian dengan

persyaratan atau tuntutan, kecocokan untuk pemakaian perbaikan berkelanjutan,

bebas dari kerusakan atau cacat, pemenuhan kebutuhan pelanggan, melakukan

segala sesatu yang membahagiakan. Dalam perspektif TQM (Total

QualityManagement) kualitas dipandang secara luas, yaitu tidak hanya aspek hasil

yang ditekankan, tetapi juga meliputi proses, lingkungan dan manusia.Hal ini jelas

tampak dalam defenisi yang dirumuskan oleh Goeth dan Davis yang dikutip

Tjiptono (2012: 51) bahwa kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang

berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang

memenuhi atau melebihi harapan.Sebaliknya, definisi kualitas yang bervariasi dari

yang kontroversional hingga kepada yang lebih strategik.

Menurut Garvin yang dikutip Tjiptono (2012:143) menyatakan bahwa

terdapat lima perspektif mengenai kualitas, salah satunya yaitu bahwa kualitas
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dilihat tergantung pada orang yang menilainya, sehingga produk yang paling

memuaskan preferensi seseorang merupakan produk yang berkualitas paling

tinggi. Pelayanan dapat didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan/aktifitas

yang diberikan oleh satu pihak atau lebih kepada pihak lain yang memiliki

hubungan dengan tujuan untuk dapat memberikan kepuasan kepada pihak kedua

yang bersangkutan atas barang dan jasa yang diberikan.

Pelayanan memiliki pengertian yaitu terdapatnya dua unsur atau kelompok

orang dimana masing-masing saling membutuhkan dan memiliki keterkaitan, oleh

karena itu peranan dan fungsi yang melekat pada masing-masing unsur tersebut

berbeda. Hal-hal yang menyangkut tentang pelayanan yaitu faktor manusia yang

melayani, alat atau fasilitas yang digunakan untuk memberikan pelayanan,

mekanisme kerja yang digunakan dan bahkan sikap masing-masing orang yang

memberi pelayanan dan yang dilayani.

Pada prinsipnya konsep pelayanan memiliki berbagai macam definisi yang

berbeda menurut penjelasan para ahli, namun pada intinya tetap merujuk pada

konsepsi dasar yang sama. Menurut Sutedja (2007:5) pelayanan atau servis dapat

diartikan sebagai sebuah kegiatan atau keuntungan yang dapat ditawarkan oleh

satu pihak kepada pihak lain. Pelayanan tersebut meliputi kecepatan melayani,

kenyamanan yang diberikan, kemudahan lokasi, harga wajar dan bersaing

(Sunarto, 2007:105).

Menurut Jusuf Suit dan Almasdi (2012:88) untuk melayani pelanggan

secara prima kita diwajibkan untuk memberikan layanan yang pasti handal, cepat

serta lengkap dengan tambahan empati dan penampilan menarik, sedangkan
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menurut Gronroos (Ratminto, 2005: 2) pelayanan adalah suatu aktifitas atau

serangkaian aktifitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang

terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau

hal-hal lain yang disediakan oleh pemberi layanan yang dimaksudkan untuk

memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Ciri-ciri pelayanan yang baik

menurut Kasmir (2005:39) dirumuskan sebagai berikut:

a. Bertanggung jawab kepada setiap pelanggan/pengunjung sejak awal

hingga selesai.

b. Mampu melayani secara cepat dan tepat.

c. Mampu berkomunikasi.

d. Mampu memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi.

e. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang baik.

f. Berusaha memahami kebutuhan pelanggan/pengunjung.

g. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan/pengunjung.

Pengertian kualitas jasa atau pelayanan berpusat pada upaya pemenuhan

kebutuhan dan keinginan pelanggan serta ketetapan penyampaiannya untuk

mengimbangi harapan pelanggan. Menurut Lewis & Booms (dalam Tjiptono,

2012:157) mendefinisikan kualitas pelayanan secara sederhana, yaitu ukuran

seberapa bagus tingkat layanan yang diberikan mampu sesuai dengan ekspektasi

pelanggan. Artinya kualitas pelayanan ditentukan oleh kemampuan perusahaan

atau lembaga tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan apa yang

diharapkan atau diinginkan berdasarkan kebutuhan pelanggan/pengunjung.

Dengan kata lain, faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah



57

pelayanan yang diharapkan pelanggan/pengunjung dan persepsi masyarakat

terhadap pelayanan tersebut.

Nilai kualitas pelayanan tergantung pada kemampuan perusahaan dan

stafnya dalam memenuhi harapan pelanggan secara konsisten. Kualitas pelayanan

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan atau dalam hal ini pengunjung

untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan lembaga atau instansi pemberi

pelayanan jasa. Ikatan hubungan yang baik ini akan memungkinkan lembaga

pelayanan jasa untuk memahami dengan seksama harapan pelanggan/pengunjung

serta kebutuhan mereka. Dengan demikian penyedia layanan jasa dapat

meningkatkan kepuasan pengunjung dengan memaksimalkan pengalaman

pengunjung yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pengunjung

yang kurang menyenangkan. Apabila layanan yang diterima atau dirasakan sesuai

dengan harapan pelanggan, maka kualitas yang diterima atau dirasakan sesuai

dengan harapan pelanggan, maka kualitas layanan dipersepsikan sebagai kualitas

ideal, tetapi sebaliknya jika layanan yang diterima atau dirasakan lebih rendah

dari yang diharapkan maka kualitas layanan dipersepsikan rendah.

Menurut Parasuraman dkk yang dikutip oleh Fandy Tjiptono, (2000: 70)

ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan

yaitu:

a. Tangible,  atau  bukti  fisik  yaitu  kemampuan dalam menunjukkan

eksitensinya kepada pihak eksternal. Yang dimaksudkan bahwa penampilan

dan kemampuan sarana dan prasarana fisik dan keadaan lingkungan sekitarnya

merupakan bukti nyata dan pelayanan yang diberikan.
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b. Reliability, atau kehandalan yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan

sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya.

c. Responsiveness, atau  tanggapan  yaitu  suatu kemauan untuk membantu dan

memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat dengan

menyampaikan informasi yang jelas.

d. Assurance, atau jaminan dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopansantunan,

dan kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap

pelanggan.Terdiri dari beberapa komponen di antaranya adalah komunikasi,

kredibilitas, keamanan, kompetensi dan sopan santun.

e. Empathy,  yaitu  memberikan  perhatian yang tulus dan bersifat individual atau

pribadi yang diberikan kepada pelanggan dengan berupaya memahami

keinginan pelanggan.

Levince dalam Ratminto (2006: 175) melihat efektivitas kualitas

pelayanan dari indikator-indikator sebagai berikut:

a. Responsiveness (Responsivilitas). Ini   mengukur   daya tanggap providers

terhadap harapan, keinginan, dan aspirasi, serta tutuntutan dari costumers.

b. Responsibility (Responsibilitas). Suatu  ukuran yang menunjukkan seberapa

jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar

ketentuanketentuan yang telah ditetapkan.

c. Accountability(Akuntabilitas). Suatu   ukuran   yang menunjukkan seberapa

besar tingkat keseuaian antara penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran

eksternal yang ada dimasyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai

dan norma yang berkembang dalam masyarakat.
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Berdasarkan uraian dapat disimpulkan mengenai dimensi kriteria atau

indikator di atas, meliputi :

a. Bukti langsung (tangibles)

b. Kehandalan (reliability)

c. Daya tanggap (responsiveness)

d. Jaminan (assurance)

e. Empati (empaty)

Unsur-unsur kualitas pelayanan yang dikutip dalam Saleh (2010: 106)

antara lain adalah sebagai berikut:

a. Penampilan. Personal dan fisik sebagaimana layanan kantor depan

(resepsionis) memerlukan persyaratan seperti berpenampilan menarik, badan

harus tegap/tidak cacat, tutur bahasa menarik, familiar dalam berperilaku,

penampilan penuh percaya diri.

b. Tepat Waktu dan Janji. Secara utuh dan prima petugas pelayanan dalam

menyampaikan perlu diperhitungkan janji yang disampaikan kepada

pelanggan bukan sebaliknya selalu ingkar janji. Demikian juga waktu jika

mengutarakan 2 hari selesai harus betul-betul dapat memenuhinya.

c. Kesediaan Melayani. Sebagiamana fungsi dan wewenang harus melayani

kepada para pelanggan, konsekuensi logis petugas harus benar-benar bersedia

melayani kepada para pelanggan.

d. Pengetahuan dan Keahlian. Sebagai syarat untuk melayani dengan baik,

petugas harus mempunyai pengetahuan dan keahlian. Di sini petugas

pelayanan harus memiliki tingkat pendidikan tertentu dan pelatihan tertentu
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yang diisyaratkan dalam jabatan serta memiliki pengalaman yang luas

dibidangnya.

e. Kesopanan dan Ramah Tamah. Masyarakat pengguna jasa pelayanan itu

sendiri dan lapisan masyarakat baik tingkat status ekonomi dan sosial rendah

maupun tinggi terdapat perbedaan karakternya maka petugas pelayanan

masyarakat dituntut adanya keramahtamahan yang standar dalam melayani,

sabar, tidak egois dan santun dalam bertutur kepada pelanggan.

f. Kejujuran dan Kepercayaan. Pelayanan ini oleh pengguna jasa dapat

dipergunakan berbagai aspek, maka dalam penyelenggaraannya harus

transparan dari aspek kejujuran, jujur dalam bentuk aturan, jujur dalam

pembiayaan dan jujur dalam penyelesaian waktunya. Dari aspek kejujuran ini

petugas pelayanan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelayan yang

dipercaya dari segi sikapnya, dapat dipercaya dari tutur katanya, dapat

dipercayakan dalam menyelesaikan akhir pelayanan sehingga otomatis

pelanggan merasa puas. Unsur pelayanan prima dapat ditambah unsur yang

lain.

g. Kepastian Hukum. Secara sadar bahwa hasil pelayanan terhadap masyarakat

yang berupa surat keputusan, harus mempunyai legitimasi atau mempunyai

kepastian hukum. Bila setiap hasil yang tidak mempunyai kepastian hukum

jelas akan mempengaruhi sikap masyarakat, misalnya pengurusan KTP, KK

dan lain-lain bila ditemukan cacat hukum akan mempengaruhi kredibilitas

instansi yang mengeluarkan surat legitimasi tersebut.
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h. Keterbukaan. Secara pasti bahwa setiap urusan/kegiatan yang

memperlakukan ijin, maka ketentuan keterbukaan perlu ditegakkan.

Keterbukaan itu akan mempengaruhi unsur-unsur kesederhanaan, kejelasan

informasi kepada masyarakat.

i. Efisien. Dari setiap pelayanan dalam berbagai urusan, tuntutan masyarakat

adalah efisiensi dan efektifitas dari berbagai aspek sumber daya sehingga

menghasilkan biaya yang murah, waktu yang singkat dan tepat serta kualitas

yang tinggi. Dengan demikian efisiensi dan efektifitas merupakan tuntutan

yang harus diwujudkan dan perlu diperhatikan secara serius.

j. Biaya. Pemantapan pengurusan dalam pelayanan diperlukan kewajaran dalam

penentuan pembiayaan, pembiayaan harus disesuaikan dengan daya beli

masyarakat dan pengeluaran biaya harus transparan dan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

k. Tidak Rasial. Pengurusan pelayanan dilarang membeda-bedakan kesukuan,

agama, aliran dan politik dengan demikian segala urusan harus memenuhi

jangkauan yang luas dan merata.

l. Kesederhanaan. Prosedur dan tata cara pelayanan kepada masyarakat untuk

diperhatikan kemudahan, tidak berbelit-belit dalam pelaksanaan

Berdasarkan hasil sintesis terhadap berbagai riset yang telah dilakukan,

Grongoos yang dikutip dalam Tjiptono (2005: 261) mengemukakan enam kriteria

kualitas pelayanan yang dipersepsikan baik, yakni sebagai berikut:

a. Professionalism and Skills. Pelanggan mendapati bahwa penyedia jasa,

karyawan, sistem operasional, dan sumber daya fisik memiliki  pengetahuan
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dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah mereka

secara professional (outcomerelated criteria).

b. Attitudes and Behavior. Pelanggan merasa bahwa karyawan jasa (customer

contact personel) menaruh perhatian besar pada mereka dan berusaha

membantu memecahkan masalah mereka secara spontan dan ramah.

c. Accessibility and Flexibility. Pelanggan merasa bahwa penyedia jasa, lokasi,

jam operasi, karyawan dan sistem operasionalnya, dirancang dan

dioperasikan sedemikian rupa sehingga pelanggan dapat mengakses jasa

tersebut dengan mudah. Selain itu, juga dirancang dengan maksud agar dapat

menyesuaikan permintaan dan keinginan pelanggan secara luwes.

d. Reliability and Trustworthiness. Pelanggan memahami bahwa apapun yang

terjadi atau telah disepakati, mereka bisa mengandalkan penyedia jasa beserta

karyawan dan sistemnya dalam menentukan janji dan melakukan segala

sesatu dengan mengutamakan kepentingan pelanggan.

e. Recovery. Pelanggan menyadari bahwa bila terjadi kesalahan atau sesuatu

yang tidak diharapkan dan tidak diprediksi, maka penyedia jasa akan segera

mengambil tindakan untuk mengendalikan situasi dan mencari solusi yang

tepat.

f. Reputation and Credibility. Pelanggan meyakini bahwa operasi dari penyedia

jasa dapat dipercaya dan memberikan nilai/imbalan yang sepadan dengan

biaya yang dikeluarkan.

Kualitas layanan pada prinsipnya adalah untuk menjaga janji pelanggan

agar pihak yang dilayani merasa puas dang diungkapkan. Kualitas memiliki
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hubungan yang sangat erat dengan kepuasan pelanggan, yaitu kualitas

memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalani ikatan hubungan

yang kuat dengan organisasi pemberi layanan.Dalam jangka panjang ikatan

seperti ini memungkinkan organisasi pemberi layanan untuk memahami dengan

seksama harapan pelanggan serta kebutuhan mereka. Dengan demikian, organisasi

pemberi layanan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan, yang pada gilirannya

kepuasan pelanggan dapat menciptakan kesetiaan atau loyalitas pelanggan kepada

organisasi pemberi layanan yang memberikan kualitas yang memuaskan.

Dalam rangka menciptakan gaya manajemen dan lingkungan yang

kondusif bagi organisasi untuk menyempurnakan kualitas, organisasi

bersangkutan harus mampu mengimplementasikan enam prinsip utama yang

berlaku bagi perusahaan. Keenam prinsip ini sangat bermanfaat dalam

membentuk mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan

penyempurnaan kualitas secara berkesinambungan dengan didukung oleh

karyawan dan pelanggan. Menurut Wolkins (Saleh, 2010: 105) keenam prinsip

tersebut terdiri atas:

a. Kepemimpinan. Strategi kualitas perusahaan harus merupakan inisiatif dan

komitmen dari manajemen puncak.Manajemen puncak harus memimpin dan

mengarahkan organisasinya dalam upaya peningkatan kinerja kualitas. Tanpa

adanya kepemimpinan dari manajemen puncak, usaha peningkatan kualitas

hanya akan berdampak kecil.

b. Pendidikan. Semua karyawan perusahaan, mulai dari manajer puncak sampai

karyawan operasional, wajib mendapatkan penekanan dalam pendidikan
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tersebut antara lain konsep kualitas sebagai strategi bisnis, alat, teknik

implementasi strategi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi

strategi kualitas.

c. Perencanaan Strategik. Proses perencanaan strategi harus mencakup

pengukuran dan tujuan kualitas yang digunakan dalam mengarahkan

perusahaan untuk mencapai visi dan misinya.

d. Review. Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi

manjemen untuk mengubah perilaku organisasi. Proses ini menggambarkan

mekanisme yang menjamin adanya perhatian terusmenerus terhadap upaya

mewujudkan sasaran-sasaran kualitas.

e. Komunikasi. Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi

oleh proses komunikasi organisasi, baik dengan karyawan, pelanggan,

maupun dengan stakeholder lainnya.

f. Total Human Reward. Reward dan recognition merupakan aspek krusial

dalam implementasi strategi kualitas. Setiap karywan berprestasi perlu diberi

imbalan dan prestasinya harus diakui. Dengan cara seperti ini, motivasi,

semangat kerja, rasa bangga dan rasa memiliki (sense of belonging) setiap

anggota organisasi dapat meningkat, yang pada akhirnya berkontribusi pada

peningkatan produktifitas dan profitabilitas bagi perusahaan, serta kepuasan

dan loyalitas pelanggan.

E. Teori Analisis SWOT

Berdasarkan pemahaman yang disampaikan oleh Freddy Rangkuti

(Nisak, 2014). Teori analisa SWOT merupakan sebuah konsepsi yang dapat
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digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis guna

merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat

memaksimalkan kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) serta peluang

(opportunity) dan ancaman (threats) secara sistematis. Sehingga dapat

memberikan masukan terhadap sistem manajemen sebagai bahan pertimbangan

untuk menentukan haluan dan mengelola berbagai faktor tersebut agar dapat

mendukung sistem manajemen yang tengah atau akan berjalan.

Untuk itu maka perlu dijabarkan terlebih dahulu mengenai konsep

kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang digunakan. Adapun konsep yang

dimaksud sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength)

Dalam penulisan naskah ini, yang dimaksud dengan faktor kekuatan

(strength) adalah faktor-faktor yang bersifat menguntungkan atau dapat

mendukung upaya yang hendak dijabarkan yang berasal dari aspek internal,

dalam hal ini aspek internal organisasi Polri.

b. Kelemahan (Weakness)

Sedangkan yang dimaksud dengan kelemahan (weakness) dalam penulisan ini

adalah faktor-faktor yang bersifat negatif dan menghambat yang berasal dari

aspek internal organisasi. Faktor kelemahan ini adalah faktor yang

seyogyanya menjadi bahan masukan bagi upaya perbaikan yang akan

dilakukan dalam proses manajemen yang sedang maupun akan berjalan.

c. Peluang (Opportunity)
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Faktor peluang dalam penulisan ini adalah faktor-faktor yang bersifat

mendukung dan berasal dari aspek eksternal organisasi, serta dapat

dimanfaatkan guna mengoptimalkan sistem manajemen yang sedang maupun

akan berjalan.

d. Kendala (Threat)

Adalah faktor yang berasal dari aspek eksternal organisasi yang bersifat

menghambat atau merugikan terhadap sistem manajemen yang sedang

maupun akan berjalan. Faktor ini adalah hal-hal yang sepatutnya

ditanggulangi atau dihindari.

Teori Analisis SWOT digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji

secara mendalam faktor-faktor yang berpengaruh dalam upaya penanganan

pengaduan tindak pidana pencurian bermotor di wilayah hukum Polres Polman.

Hal ini dikarenakan dalam upaya penanganan pengaduan tindak pidana pencurian

bermotortidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal Reskrim Polres Polman,

melainkan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang dapat bersumber dari

masyarakat ataupun kebudayaan yang berlaku di wilayah hukum Polres Polman.

F. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan pada penelitian ini

adalah:

1. Hamlan Daly (2015)dengan judul Pengaruh Kompetensi, Disiplin Dan

Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai  Badan Pemberdayaan Perempuan

Dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.Dapat

diketahui bahwa Kompetensi, disiplin, kompensasi secara simultan
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

pegawai Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Disiplin  berpengaruh positif

dan signifikan terhadap kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Kompensasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai  Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

Sulawesi Tengah.

2. Widyatmini, Luqman Hakim (2010) dengan judul Pengaruh

Kepemimpinan, Kompensasi dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai

Dinas Kesehatan Kota Depok. Dapat diketahui bahwa kepemimpinan

berpengaruh positif dan signifikan dengan kinerja pegawai. Kompensasi

berpengaruh positif dan signifikan dengan kinerja pegawai. Kompetensi

berpengaruh positif dan signifikan dengan kinerja pegawai.

Kepemimpinan, kompensasi, kompetensi secara bersama-sama

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

3. Dari penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Yusrizal (2015) dengan

judul Pengaruh Disiplin Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai

Pada Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.

Dapat diketahui bahwa untuk uji t pada variabel disiplin kerja diperoleh

thitung <ttabel yaituthitung 7,358 <ttabel 1,654 berarti disiplin kerja
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berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan kompensasi diperoleh

thitung <ttabel yaitu 7,616 < 1,6548 berarti bahwa kompensasi

berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Pada uji F terlihat bahwa Fhitung

>Ftabel yaitu 100,683 > 3,051 dengan signifikansinya 0,000 yang berarti

bahwa variabel disiplin kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan

secara bersama – sama terhadap kinerja pegawai. Diperoleh nilai koefisien

determinasi yang disesuaikan (adjusted R2) adalah 0,544 artinya sebesar

54,4% pengaruh variabel disiplin kerja dan kompensasi terhadap kinerja

dan sisanya 45,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam

penelitian ini.

4. Dari penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Azis Fathoni, Maria

Magdalena Minarsih, Sutrisno (2016) dengan judul Pengaruh Motivasi dan

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Semarang. Dapat diketahui bahwa motivasi kerja pada Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki pengaruh secara

parsial terhadap kinerja berdasarkan persepsi pegawai. Disiplin kerja pada

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang memiliki pengaruh

secara parsial terhadap kinerja berdasarkan persepsi pegawai. Hasil

penelitian menunjukan bahwa motivasi kerja dan disiplin kerja secara

bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

pegawai pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.
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G. Kerangka Konsep

Polisi merupakan pelindung masyarakat, semakin tinggi tingkat kejahatan

maka semakin banyak pula pelanggaran yang menjadi tindak pidana. Oleh karena

itu, dibutuhkan pelayanan yang optimal dari pihak kepolisian untuk menciptakan

kondisi masyarakat yang aman dan tentram. Secara sederhana kerangka konsep

pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

INSTRUMENTAL INPUT

- UU RI NO.2/2002 TENTANG POLRI
- PERKAP NO.23/2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN

TATA KERJA PADA TINGKAT POLRES

PROSES

KINERJA SAT
RESKRIM
DALAM

MENANGANI
PENGADUAN
CURANMOR

SAT RESKRIM
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POLMAN

TEORI ANALISIS SWOT

PELAYANAN

UPAYA SAT
RESKRIM

DALAM
MENANGANI
PENGADUAN
CURANMOR

 OBSERVASI
 WAWANCARA
 DOKUMENTASI

PENCURIAN
KENDARAAN
BERMOTOR

FEEDBACK

SUBJEK METODE OBJEK

INTERNAL EKSTERNAL
KONSEP

PELAYANAN
PUBLIK

TEORI & KONSEP

 TINDAK PIDANA
 PEMIDANAAN

 Responsivitas
 Responbilitas
 Akuntabilitas

 Preventif
 Represif



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan

metode deskriftif, karena metode ini digunakan untuk meneliti kejadian-kejadian

yang sedang berlangsung dan berhubungan dengan kondisi pada masa sekarang.

Penelitian ini dipilih karena untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan

akurat mengenai fakta-fakta yang ada di lapangan. Dengan menggunakan desain

penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif bertujuan untuk menggali

mengenai pelayanan kepolisian pada Polres Polman terhadap penanganan

pengaduan tindak pidana.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitiandilaksanakan di Polres Polman. Adapun pelaksanaan

penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober -Desember2018.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:Kinerja

pelayanan, upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor

serta faktor-faktor yang berpengaruh dalam menanganitindak pidana pencurian

kendaraan bermotor.
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2. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memudahkan penelitian, maka fokus penelitian dijabarkan sebagai

berikut:

a. Kinerja pelayanan polisi adalah suatu ukuran yang mencerminkan proses

pelayanan yang diberikan oleh pihak polisi terhadap penanganan

pengaduan masyarakat. Indikatornya: responsibiltas, responsivitas dan

akuntabilitas.

b. Upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor adalahusaha yang dapat dilakukan oleh pihak

pemerintah, kepolisian dan masyarakat dalam mengurangi angka

pencurian terhadap kendaraan bermotor. Indikatornya: upaya preventif dan

represif.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah

manusia/orang yakni peneliti sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa

catatan, tape recorder, dan tustel (camera). Catatan, tape recorder, dan tustel hanya

digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu,

sebagai instrumen penelitian, peneliti melakukan pemahaman makna data yang

peneliti peroleh di lapangan. Jadi, instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif

adalah orang/manusia sedangkan alat bantu seperti catatan dan lainnya hanya

merupakan“senjata” pelengkap. Karena peneliti sebagai instrumen dalam

penelitian ini, maka peneliti mempersiapkan diri dengan mencari senjata yang
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tepat, sehingga dengan menggunakan senjata itu peneliti dapat mengolah data

menjadi informasi yang bermakna. Sebagai instrumen penelitian, maka peneliti:

1. Telah mempersiapkan rancangan penelitian, menentukan lokasi penelitian,

menjajaki dan menilai fisik lapangan, menentukan informan, menyiapkan

perlengkapan penelitian dan menyiapkan diri untuk beradaptasi dengan

suasana kehidupan subjek penelitian. Inilah yang peneliti sebut dengan tahap

pra lapangan.

2. Terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data/informasi melalui wawancara

dan observasi serta studi dokumentasi dengan menggunakan “senjata” yang

telah disiapkan seperti catatan, rekaman (tape recorder) dan bila perlu kamera

untuk mengabadikan semua kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Berkenaan dengan alat “senjata” dalam penelitian, Sugiyono (2005: 81-82)

mengatakan bahwa alat bantu berguna agar hasil wawancara dapat terekam

dengan baik, dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada

informan atau sumber data, maka diperlukan bantuan alat-alat sebagai

berikut:

a. Buku catatan: berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber

data. Sekarang sudah banyak komputer yang kecil, notebook yang dapat

digunakan untuk membantu mencatat data hasil wawancara.

b. Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan atau

pembicaraan. Penggunaan tape recorder dalam wawancara perlu memberi

tahu kepada informan apakah dibolehkan atau tidak.
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c. Kamera: untuk memotret kalau peneliti sedang melakukan pembicaraan

dengan informan/sumber data. Dengan adanya foto ini, maka dapat

meningkatkan keabsahan penelitian akan lebih terjamin, karena peneliti

betul-betul melakukan pengumpulan data.

d. Setelah data terkumpul peneliti melakukan editing, reduksi dan klasifikasi

data, sekaligus melakukan perumusan kategori, memberikan interpretasi

dan memberikan eksplanasi untuk menjawab masalah penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data lapangan, khususnya data primer dan sekunder

dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Data primer diperoleh untuk teknik-teknik: Observasi lapangan, wawancara

terstruktur dan wawancara terbuka.

2. Data sekunder melalui penelusuran literatur/pustaka, laporan-laporan

pelaksanaan hasil-hasil penelitian terdahulu maupun tulisan-tulisan lain yang

relevan dengan permasalahan yang diteliti, serta dokumentasi.

F. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik purposive Sampling.

Menurut Nastun (2001) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel

dengan cermat sehingga relevan dengan desain penelitian, dalam hal ini dengan

menentukan beberapa informan dengan krateria yang telah ditentukan terlebih

dahulu dan dianggap mengetahui serta mampu memberikan keterangan tentang
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masalah yang yang diteliti, untuk mendapatkan data empiris maka beberapa pihak

yang menjadi informan adalah:

1. Kapolres Polman.

2. Wakapolres Polman.

3. Polisipada bagian pengaduan yang berjumlah 6 orang.

4. Masyarakat yang berjumlah 10 orang.

Adapun karakteristik informan sebagai berikut :

NO NAMA USIA JABATAN PENDIDIKAN KET

1 Muhammad Rifai 44 Tahun Kapolres S2 Polri

2 Mihardi 39 Tahun Wakapolres S2 Polri

3 Mustaqim 44 Tahun KBO Reskrim S1 Polri

4 Mulyadi 39 Tahun Kanit Resum S2 Polri

5 Rubil Ridwan 36 Tahun Kanit Opsnal S1 Polri

6 Nurdin 35 Tahun Pers Reskrim S1 Polri

7 Budi Rianto 35 Tahun Pers Reskrim SMA Polri

8 Andrianto 25 Tahun Pers Sabhara SMA Polri

9 Muslikhun 55 Tahun Ketua RT SMA Masyarakat

10 Mahbu 57 Tahun Ka lingkungan SMP Masyarakat

11 Topik Gusrahman 27 Tahun Security SMA Masyarakat

12 Hillahudin 32 Tahun - S1 Masyarakat

13 Nurlinda Utami 28 Tahun - SMA Masyarakat

14 Sukriwandi 26 Tahun - SMA Masyarakat

15 Evita Purnamasari 22 Tahun Mahasiswa S1 Masyarakat

16 Wahyudin Hidayat 19 Tahun Mahasiswa D3 Masyarakat

17 Lativah 23 Tahun Mahasiswa S1 Masyarakat

18 Ahmadi Sanjaya 22 Tahun Mahasiswa D3 Masyarakat

Gambar 3.1
Karakteristik Informan

Penentuan informan ini dilandasi oleh pertimbangan bahwa mereka

memiliki pengetahuan yang cukup memadai berkaitan dengan keterlibatan mereka

secara langsung dalam kegiatan sehingga diharapkan mengetahui secara baik

tentang pelayanan polisi terhadap penanganan pengaduan masyarakat di

Kabupaten Polman.
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G. Metode Penggumpulan  Data

Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap, penelitian ini

menggunakan beberapa teknik untuk mengumpulkan data primer dan sekunder.

Adapun teknik pengummpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah :

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi langsung yaitu pengumpulan

data dengan melihat atau mengamati secara langsung proses pelayanan pada

Polres Polman. Dalam observasi langsung, pengumpulan  data   pencatatan yang

dilakukan peneliti terhadap objek dilakukan di tempat berlangsungnya peristiwa

sehingga peneliti berada bersama objek yang sedang diteliti atau diamati.

Observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan pelayanan yang

diberikan oleh pihak kepolisian pada Polres Polman.

2. Wawancara

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara dimana telah

ditetapkan terlebih dahulu masalah dan pertanyaan yang akan diajukan kepada

pihak yang diwawancarai. Wawancara dilakukan dengan mendatangi langsung

informan penelitian dan menanyakan kepada mereka beberapa hal yang

berhubungan dengan pokok permasalahan.Wawancara dilakukan secara

mendalam untuk memperoleh data langsung melalui serangkaian tanya jawab

dengan pihak-pihak yang terkait.
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Teknik pengumpulan data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

adalah dokumen-dokumen di bidang pelayanan pada Polres Polman untuk

melengkapi data primer.

3. Dokumen

Dokumen sebagai sumber data lainnya yang bersifat melengkapi data

utama yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain meliputi: prosedur

pelayanan pada Polres Polman dan hasil-hasil rapat. Data ini dipergunakan untuk

melengkapi hasil wawancara dan pengamatan terhadap tempat dan peristiwa.

H. Metode Analisis Data

Penganalisaan data dalam penelitian ini, dilakukan menggunakan

pendekatan indukatif konstektual yaitu memulai dari informasi-informasi empirik

yang diperoleh kemudian dibangun konsep-konsep kearah pengembangaan suatu

teori substansi, teori yang bertolak dari data dan cerna dengan pengalaman lalu.

Informasi yang dikumpul diidentifikasikan menjadi konsep-konsep,

selanjutnya disusun menjadi proposisi-proposisi. Tipe dasar proposisi pada

dasarnya ada dua yaitu generalisasi empirik dan hipotesis dikembangkan dari

perbandingan data empiris dengan hasil-hasil penelitian atau teori lain yang

relevan.

Selama di lapangan dilakukan observasi dan wawancara, dalam observasi

dikembangkan item-item yang perlu diobservasi walaupun sudah ada pedoman

observasi, namun tidak menutup kemungkinan ada hal-hal lain yang belum

termasuk dalam pedoman akan tetapi diperlukan untuk dijadikan data penelitian.
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Wawancara berpedoman pada butir-butir pertanyaan yang ada dikembangkan saat

berdiskusi dengan informan.

Miles and Huberman dalam Sugiyono (2014: 91) mengatakan bahwa

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung

terus menerus hingga tuntas sampai datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis

data yaitu data reduction, data display dan clonclusion drawing verification.

Model ineraktif ditunjukkan dalam gambar berikut:

Gambar 3.2
Komponen Analisis Data Miles and Huberman

Dalam Sugiyono (2014:92)

1. Data Collection (Pengumpulan Data)

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai macam teknik seperti

melalui wawancara, observasi di lapangan, dan dokumentasi dari subyek dan

obyek penelitian yang terkait.

Data collection Data Display

Data reduction

Clonclusion
Drawing/Verificatio
n
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2. Data Reduction (Reduksi Data atau Pengolahan Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak

sehingga perlu dicatat dengan teliti dan rinci dimana semakin lama peneliti di

lapangan maka jumlah data akan semakin banyak, rumit dan kompleks. Untuk itu

perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting,

dicari tema dan polanya sehingga data yang telah direduksi akan memberikan

gambaran yang lebih jelas dan memudahkan untuk peneliti melakukan

pengumpulan data jika selanjutnya diperlukan.

3. Data Display (Penyajian Data)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah mendisplaykan data

bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori flowchart dan

sebagainya. Mile and Huberman (Sugiyono, 2014: 94) mengemukakan bahwa

dalam penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif

adalah dengan teks narasi. Dengan mendisplay data maka akan dengan mudah

untuk memahami apa yang terjadi merencanakan kerja selanjutnya dengan apa

yang dipahami.

4. Clonclusion Drawing/Verification (Pemaparan dan Penarikan Kesimpulan)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang

dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpula data berikutnya.

Akan tetapi apabila kesimpulan awal yang didukung dengan adanya bukti yang
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valid dan konsistensi data peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data,

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya

belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek

yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti

menjadi jelas. Dapat berupa hubungan yang kausal, hipotesis atau teori Sugiyono

(2014: 99). Dalam konteks ini kesimpulan dan verivikasi dilakukan setelah data

disajikan agar dapat diketahui hasil akhir dari penelitian.

I. Triangulasi

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik

Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam

pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara

terhadap objek penelitian (Moleong, 2004:330).

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi

bersifat reflektif.

Denzin (Moleong, 2004: 332), membedakan empat macam triangulasi

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan

teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya
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menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Adapun untuk

mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa

yang dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang

berkaitan.

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan

melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi

antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori

yang tepat. Murti (2006) menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi

adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif

dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti penting dalam

menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, sedangkan menurut Yin

(2003) menyatakan bahwa pengumpulan data triangulasi (triangulation)

melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang

lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan

halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi beban



81

kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak cukup mampu

memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan kognitifnya adalah

menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk yang

disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami.

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu padan

dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis.

J. Defini Operasional

Untuk menghindari pengertian yang berbeda serta guna memudahkan

pengumpulan dan analisis data yang dibutuhkan maka istilah yang digunakan

dalam penelitian ini perlu diberi batasan sebagai berikut:

1. Pelayanan Kepolisian dalam upaya menangi pengaduan tindak pidana

pencurian kendaraan bermotor di Poman

2. Kepolisian adalah POLRESTABES Polman

3. Upaya menangani Pengaduan

4. Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor

5. Analisis SWOT (Strength, Weakness, Oppurtunities, and Threath) adalah

identifikasi sebagai faktor secara sistematis untuk menghasilkan suatu

strategi untuk Pelayanan Kepolisian dalam Upaya menangani pengaduan

Tindak Pidana Pencurian kendaraan bermotor (Studi Kasus Pada Kapolres

Polman).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Polman

Kabupaten Polewali Mandar terletak di wilayah Provinsi Sulawesi Barat,

posisinya berada di sisi Selat Makassar dan diapit oleh Provinsi Sulawesi Selatan

dan Sulawesi Tengah.Provinsi Sulawesi Barat terbentuk pada tahun 2004.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tentang Pembentukan Provinsi

Sulawesi Barat, merupakan pecahan dari provinsi Sulawesi Selatan, serta

Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2005 Tanggal 27 Desember 2005

Tentang Perubahan Nama dari Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Polewali

Mandar.

Secara astronomis Kabupaten Polewali Mandar terletak antara 3° 4’ 7,83”

- 3° 32’ 3,79” Lintang selatan dan 118 ° 53’ 57,55” - 119° 29’ 33,31” Bujur

Timur. Adapun wilayah batasan dengan Kabupaten antara lain :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Mamasa

2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pinrang

3. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Makassar

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Majene

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar tercatat 2.022,30 km persegi

yang meliputi enam belas kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya

adalah Kecamatan Tubbi Taramanu dengan luas 356,93 kilometer persegi atau



83

17,65 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Sementara luas

kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tinambung dengan luas 21,34 kilometer

persegi atau 1,06 persen dari luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar. Terdapat

lima aliran sungai besar yang mengaliri wilayah Kabupaten Polewali Mandar.

Dua sungai terpanjang yang mengalir di Kabupaten ini adalah sungai maloso dan

sungai mandar yang panjang kedua sungai tersebut ialah 95 km dan 90 km.

Berdasarkan hasil proyeksi, pada tahun 2017 penduduk Polewali Mandar

mencapai 409.648 jiwa terdiri dari 199.682 jiwa laki-laki dan 209.966 jiwa

perempuan. Dengan 92.895 rumah tangga, maka rat-rata jumlah anggota rumah

tangga sebesar4,4 jiwa. Komposisi penduduk kab. Polewali Mandar menurut

umur sebagai berikut 34,12 % penduduk usia muda (0-14 tahun), 5,25% penduduk

usia tua ( 65 tahun keatas),60,6 % penduduk usia produktif (15-64 tahun). Nilai

Sex Ratio Kabupaten Polewali mandar sebesar 95,1 berarti jumlah penduduk

perempuan lebih banyak dari pada laki-laki dengan perbandingan dari setiap 100

perempuan terdapat 95 orang laki. Jika dilihat persebaran penduduk pada tingkat

kecamatan, Kecamatan Polewali memiliki jumlah penduduk terbesar dengan

57.095 jiwa.Kecamatan Polewali sekaligus merupakan kecamatan dengan tingkat

kepadatan penduduk tertinggi dengan 2.173 jiwa/km².

Jumlah angkatan kerja di Kab.Polewali Mandar menurun dari tahun 2016.

Pada tahun 2017, angkatan kerja mencapai 188.003 orang sementera tahun 2016

berjumlah 191.968 orang. Pada tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka di

Polewali Mandar sebesar 2,18%. Sedangkan, tingkat partisipasi angkatan kerja

menurun menjadi 68,39 dari tahun 2011 yang sebesar 72,10. Dari segi lapangan
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usaha sebagian penduduk Polewali Mandar bekerja di sektor pertanian

(52,68%).Rasio ketergantungan Kabupaten Polewali Mandar sebesar 62,475%,

artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai

tanggungan sebanyak 62 orang yang belum produktif dan dianggap tidak

produktif lagi.

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan Sumber Daya

Manusia,Pemerintah mencanangkan wajib belajar 12 Tahun dan membuka akses

semakin luas agar pemerataan pendidikan dapat diwujudkan. Program ini

diharapkan akan mempercepat terciptanya sumber daya manusia yang siap

bersaing dalam era globalisasi. Keadaan pendidikan di Kab.Polewali Mandar

meliputi Jumlah sekolah, murid dan guru. Dari tingkat taman kanak-kanak (TK)

sampai Sekolah menengah tingkat atas (SMTA). Sebanyak 128 TK/Sederajat

menampung 6.528 murid, 493 guru. Kelompok bermain sebanyak 204 yang

tersebar di 16 kecamatan dengan total siswa 6.708 siswa. Pada tingkat SD, 315

sekolah dan MI sebanyak 64 Sekolah yang dengan jumlah siswa keseluruhan

59.719 murid dan 4.228 Guru. Tingkat SMP terdapat 56 Sekolah dan 27

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan total siswa 19.652 Siswa dan 1.503 guru. Di

tingkat SMA terdapat 11 SM Negeri, terdapat 18 SMK, dan Madrasah Aliyah

(MA) berjumlah 7 dengan jumlah siswa 14.570 Siswa dan 1089 guru.adapula

beberapa perguruan tinggi yang antaranya Unasman, STAI DDI, Stikes Bina

Generasi dan Stikes YPPP Wonomulyo.

Kesehatan masyarakat merupakan prasyarat membangun SDM

Daerah.misalnya, Menyediakan fasilitas kesehatan berupa puskesmas di tiap
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kecamatan, agar mudah di jangkau masyarakat.Sementara di Polewali tersedia

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan Rumah Sakit ABRI.Selain itu,

keberadaan klinik-klinik swasta yang juga berperan dalam menyehatkan

masyarakat setempat. Demi terlaksananya pelayanan kesehatan maka pemerintah

memprioritaskan tersedianya tenaga medis. Seperti, Dokter, bidan, dan perawat

melalui penerimaan pegawai setiap tahun. Dinas kesehatan Polewali Mandar

menyebutkan, bahwa kuantitas dan kualitas tenaga bidan dan kader posyandu

yang langsung menyentuh masyarakat pedesaan mengalami peningkatan

2. Gambaran Umum Tentang Polres Polman

Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resort (Polres) Polman. Polres

Polman terletak di Kabupaten Polman yang berada di bagian Provinsi Daerah

Sulawesi Barat, yang memiliki aksesbilitas baik dan mudah dijangkau, terhubung

dengan kabupaten-kabupaten lain yang ditempuh dengan jalur transportasi

regional melalui jalan raya.

a. Visi dan Misi Kepolisian Resort Polman

Sebagai ujung tombak dalam menciptakan keamanan dan

ketertibanmasyarakat, Polres Polman harus mampu beradaptasi pada

perubahandan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di

tengahdinamika yang begitu pesat. Polres menghadapi tantangan yang

semakinberat yang pada akhirnya memperluas benteng Polres Polman

dalammenghadapi perubahan yang cepat. Polres Polman harus

memilikipandangan ke depan yang mampu memberikan arah pengembangan

dankemajuan yang lebih tinggi dibanding dengan intensitas permasalahanyang



86

dihadapi. Sebagai pedoman ke depan telah dirumuskan visi dan misi Polres

Polman yaitu “Terwujudnya pelayanan kamtibmas prima,tegaknya hukum dan

keamanan di wilayah Kepolisian Resort Polman yang mantap serta terjalinnya

sinergi Polisional yang proaktif”.

Berdasarkan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikandalam

misi Polres Polman yang mencerminkan koridor tugas-tugassebagai berikut:

1) Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui

kegiatan/operasipenyelidikan, pengamanan, dan penggalangan.

2) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara

mudah,responsif, dan tidak diskriminatif.

3) Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untukmenjamin

keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.

4) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan

dalamnegeri.

5) Mengembangkan Perpolisian masyarakat yang berbasis padamasyarakat

patuh hukum.

6) Menegakkan hukum secara profesional, obyektif, proporsional,transparan

dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasakeadilan.

7) Mengelola secara profesional, transparan akuntabel dan modern

seluruhsumber daya Kepolisian Resort Polman  guna

mendukungoperasional tugas-tugas.

8) Membangun sistem sinergis polisional interdepartemen dan

lembagaInternasional maupun komponen masyarakat dalam rangka
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membangunkemitraan dan jejaring kerja (partnership

building/networking).

9) Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berbangsa danbernegara.

10) Senantiasa meningkatkan kualitas SDM yang optimal, operasional

danmodern melalui diklat, dikjur, dikbang dengan didasari iman dan

amalsholeh yang berbudi luhur, dilaksanakan secara berjenjang

danberkelanjutan.

b. Struktur Organisasi Kepolisian Resort Polman

Dalam setiap lembaga atau institusi Kepolisian mempunyai

strukturorganisasi dimana terdapat satuan yang masing-masing satuan atau

unitmempunyai tugas yang berbeda-beda. Tujuannya adalah untukmempermudah

dalam menjalankan tugas atau kegiatan sehari-hari untukmenghindarkan

tertumpuknya pekerjaan yang sejenis pada satu bagianvserta untuk mempermudah

pimpinan dalam melakukan pengawasan. DivPolres Polman mempergunakan

sistem pengorganisasian, maksudnyavbahwa pembagian dan pengelompokannya

disesuaikan dengan ilmu,vkeahlian dan jabatan serta bidangnya masing-masing.

Guna mengetahui tentang gambaran umum organisasi yangmenangani

tindak pidana pencabulan anak di Kepolisian Resort Polman adalah sebagai

berikut:

1) Unsur Pimpinan di Kepolisian Resort Polman

a) Kapolres (Kepala Kepolisian Resort). Kapolres merupakan pimpinan

Polres yang berada di bawahdan bertanggung jawab kepada Kapolda.

Kapolres bertugasmemimpin, membina, mengawasi, dan
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mengendalikan satuanorganisasi di lingkungan Polres dan unsur

pelaksana kewilayahandalam jajarannya; dan memberikan saran

pertimbangan kepadaKapolda yang terkait dengan pelaksanaan

tugasnya.

b) Wakapolres (Wakil Kepala Kepolisian Resort). Wakapolres

merupakan unsur pimpinan Polres yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakapolresbertugas: membantu

Kapolres dalam melaksanakan tugasnya denganmengawasi,

mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugasseluruh satuan

organisasi Polres dalam batas kewenangannyamemimpin Polres dalam

hal Kapolres berhalangan; dan memberikansaran pertimbangan kepada

Kapolres dalam hal pengambilankeputusan berkaitan dengan tugas

pokok Polres.

2) Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan di Kepolisian Resort Polamn

terdiri dari

a) Siwas (Seksi Pengawasan). Siwas bertugas melaksanakan monitoring

dan pengawasanumum baik secara rutin maupun insidentil terhadap

pelaksanaankebijakan pimpinan Polri di bidang pembinaan dan

operasional yangdilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses

perencanaan,pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan

saran tindakterhadap penyimpangan yang ditemukan.

b) Sipropam (Seksi Profesi dan pengamanan). Sipropam merupakan

merupakan unsur pengawas danpembantu pimpinan yang berada di
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bawah Kapolres. Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dan

pemeliharaan disiplin,pengamanan internal, pelayanan pengaduan

masyarakat yang didugadilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS

Polri, melaksanakansidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri,

serta rehabilitasipersonel. Sipropam dipimpin oleh Kasipropam yang

bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Sipropam dalam

melaksanakan tugasdibantu oleh:

(1) Unit Provos. Provos bertugas melakukan pelayanan

pengaduanmasyarakat tentang penyimpangan perilaku dan

tindakan personelPolri, penegakan disiplin dan ketertiban personel

Polres,pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi,

sertapelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel

Polresyang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin

dan/ataukode etik profesi; dan

(2) Unitpaminal (Unit Pengamanan Internal). Unitpaminal bertugas

melakukan pengamanan internaldalam rangka penegakan disiplin

dan pemuliaan profesi,penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi

personel Polres yangtelah melaksanakan hukuman dan yang tidak

terbukti melakukanpelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi.

c) Sikeu (Seksi Keuangan). Sikeu merupakan unsur pembantu pimpinan

yang berada di bawah Kapolres. Sikeu bertugas melaksanakan

pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian,
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pembukuan, akuntansi dan verfikasi, serta pelaporan

pertanggungjawaban keuangan. Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang

bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Sikeu dalam melaksanakan

tugas dibantu oleh:

(1) Subsimin (Subseksi Administrasi). Bertugas melakukan

pelayanan administrasi keuangan,meliputi pembiayaan,

pengendalian, dan pembukuankeuangan;

(2) Subsigaji (Subseksi Gaji). Bertugas melakukan pembayaran

gaji personel Polri;

(3) Subsiakunver (Subseksi Akuntansi dan Verifikasi). Bertugas

melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansidan

verifikasi keuangan.

(4) Subsidata (Subseksi Data). Bertugas membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan.

d) Sium (Seksi Umum). Sium merupakan unsur pembantu pimpinan yang

berada di bawah Kapolres. Sium bertugas melaksanakan pelayanan

administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di

lingkungan Polres. Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung

jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di

bawah kendali Wakapolres. Sium dalam melaksanakan tugas dibantu

oleh:



91

(1) Subsimintu (Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan)/

Bertugas melakukan pelayanan administrasi

umum,ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres.

(2) Subsiyanma (Subseksi Pelayanan Markas). Bertugas

melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres,antara

lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor,

rapat,angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara,

pemakaman,dan urusan dalam di lingkungan Polres.

e) Bagops (Bagian Operasi). Bagops merupakan unsur pengawas dan

pembantupimpinan yang berada di bawah Kapolres. Bagops

bertugasmerencanakan dan mengendalikan administrasi

operasiKepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau

instansipemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi

kegiatanPolres serta mengendalikan pengamanan markas. Bagops

dalammelaksanakan tugas dibantu oleh:

(1) Subbagbinops (Sub Bagian Pembinaan Operasi). Bertugas

menyusun perencanaan operasi dan pelatihanpraoperasi serta

menyelenggarakan administrasi operasi; danmelaksanakan

koordinasi antar fungsi dan instansi/lembagaterkait dalam rangka

pelaksanaan pengamanan kegiatanmasyarakat dan/atau pemerintah.

(2) Subbagdalops (Sub Bagian Pengendalian Operasi). Bertugas untuk

melaksanakan pengendalian operasi danpengamanan Kepolisian;

mengumpulkan, mengolah danmenyajikan data dan pelaporan
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operasi Kepolisian sertakegiatan pengamanan; dan mengendalikan

pelaksanaanpengamanan markas di lingkungan Polres.

(3) Subbaghumas (Sub Bagian Hubungan Masyarakat). Bertugas

mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikaninformasi dan

dokumentasi kegiatan Kepolisian yang berkaitandengan

penyampaian berita di lingkungan Polres; dan meliput,memantau,

memproduksi, dan mendokumentasikan informasiyang berkaitan

dengan tugas Polres.

f) Bagren (Bagian Perencanaan). Bagren dipimpin oleh Kabagren yang

bertanggung jawabkepada Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas

sehari-hari dibawah kendali Wakapolres. Bagren bertugas menyusun

RencanaKerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran,

sertamenganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya,

termasukmerencanakan pengembangan satuan kewilayahan.

Dalammelaksanakan tugasnya Bagren dibantu oleh :

(1) Subbagprogar (Sub Bagian Program dan Anggaran). Bertugas

untuk: membantu menyusun rencana jangka sedangdan jangka

pendek Polres, antara lain Renstra, RancanganRenja, dan Renja;

dan membantu menyusun rencanakebutuhan anggaran Polres

dalam bentuk RKA-KL, DIPA,penyusunan penetapan kinerja,

KAK atau TOR, dan RAB.

(2) Subbagdalgar (Sub Bagian Pengendalian Anggaran). Bertugas

untuk membantu dalam membuat administrasiotorisasi anggaran
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tingkat Polres; dan menyusun LRA dan membuat laporan

akuntabilitas kinerja Satker dalam bentukLAKIP meliputi analisis

target pencapaian kinerja, program,dan anggaran.

g) Bagsumda (Bagian Sumber Daya). Bagsumda merupakan merupakan

unsur pengawas danpembantu pimpinan yang berada di bawah

Kapolres. Bagsumdabertugas melaksanakan pembinaan administrasi

personel, saranadan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan,

bantuan danpenerapan hukum. Bagsumda dipimpin oleh Kabagsumda,

yangbertanggung jawab kepada Kapolres, dan dalam pelaksanaantugas

sehari-hari di bawah kendali Wakapolres. Bagsumda

dalammelaksanakan tugas dibantu oleh:

(1) Subbagpers (Subbagian Personel). Bertugas melaksanakan

pembinaan karier personel, perawatanpersonel, psikologi personel,

pelatihan fungsi, dan pelayanankesehatan personel Polri di

lingkungan Polres.

(2) Subbagsarpras (Subbagian Sarana dan Prasarana). Bertugas

melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN,penyaluran perbekalan

umum, perawatan alat khusus, senjataapi, amunisi dan angkutan,

serta memelihara fasilitas jasa dankonstruksi, listrik, air, dan

telepon.

(3) Subbagkum (Subbagian Hukum). Bertugas melaksanakan

pelayanan bantuan hukum,memberikan pendapat dan saran hukum,

penyuluhan hukum,dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan
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metoda terkaitdengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dilingkungan Polres;

(4) Unsur Pelaksana Tugas Pokok Kepolisian Resort Polman

Unsurpelaksana tugas pokok Polres Polman meliputi:

(a) SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu), dalam

melaksanakantugas dibantu oleh Unit.

(b) Satintelkam (Satuan Intelijen Keamanan). Bertugas

menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijenbidang

keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin

keramaianumum dan penerbitan SKCK, menerima

pemberitahuan kegiatanmasyarakat atau kegiatan politik, serta

membuat rekomendasi ataspermohonan izin pemegang senjata

api dan penggunaan bahanpeledak.

(c) Satreskrim (Satuan Reserse Kriminal). Bertugas melaksanakan

penyelidikan, penyidikan, danpengawasan penyidikan tindak

pidana, termasuk fungsi identifikasidan laboratorium forensik

lapangan serta pembinaan, koordinasi danpengawasan PPNS

(d) Satrasnarkoba (Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika, dan

ObatBerbahaya). Bertugas melaksanakan pembinaan fungsi

penyelidikan,penyidikan, pengawasan penyidikan tindak

pidana penyalahgunaandan peredaran gelap Narkoba berikut

prekursornya, serta pembinaandan penyuluhan dalam rangka

pencegahan dan rehabilitasi korbanpenyalahgunaan Narkoba.
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(e) Satbinmas (Satuan Binaan Masyarakat). Bertugas

melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputikegiatan

penyuluhan masyarakat, pemberdayaan PerpolisianMasyarakat

(Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan

danpembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa

(pamswakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan

kerja samadengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh

masyarakatguna peningkatan kesadaran dan ketaatan

masyarakat terhadaphukum dan ketentuan peraturan

perundang-undangan sertaterpeliharanya keamanan dan

ketertiban masyarakat

(f) Satsabhara (Satuan Samapta Bhayangkara). Bertugas

melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatanmasyarakat

dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP,penanganan

Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangkapemeliharaan

keamanan dan ketertiban masyarakat sertapengamanan markas

(g) Satlantas (Satuan Lalu lintas). Bertugas melaksanakan

Turjawali lalu lintas, pendidikanmasyarakat lalu lintas

(Dikmaslantas), pelayanan registrasi danidentifikasi kendaraan

bermotor dan pengemudi, penyidikankecelakaan lalu lintas dan

penegakan hukum di bidang lalu lintas

(h) Satpamobvit (Satuan Pengamanan Objek Vital). Bertugas

melaksanakan kegiatan pengamanan objek vital(Pamobvit)
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yang meliputi proyek/instalasi vital, objek wisata,kawasan

tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kepolisian

(i) Satpolair (Satuan Kepolisian Perairan). Bertugas melaksanakan

fungsi kepolisian perairan, yangmeliputi patroli perairan,

penegakan hukum di perairan, pembinaanmasyarakat pantai

dan perairan lainnya, serta SAR.

(j) Sattahti (Satuan Perawatan Tahanan dan Barang Bukti).

Bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan

meliputipelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta

menerima,menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta

administrasinyadi lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan

kondisi tahanan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-

undangan

B. Temuan Penelitian

1. Kasus-kasus Pencurian di Kabupaten Polman

Kabupaten Polman merupakan kabupaten yang berada di Provinsi

Sulawesi Barat. Kawasan yang berada pada daerah pegunungan

menyebabkandaerah ini jauh dari pusat perkotaan. Semenjak Kabupaten Polman

ini dijadikansebagai pusat sebuah Universitas Kabupaten Polman iniberubah

menjadi ramai dan padat penduduk. Mahasiswa yang mayoritas berasal dari luar

kabupaten menjadikan Kabupaten Polman ini semakin padatpenduduk. Setiap

tahunnya angka masuknya mahasiswa lebih banyak darimahasiswa yang
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meninggalkan Kabupaten Polman ini. Banyak dari mereka yangsudah lulus

memilih menetap untuk mencari pekerjaan di Kabupaten Polman.

Dengan semakin padatnya penduduk di kawasan Sekarang inimembuat

angka kriminalitas semakin bertambah. Tercatat dalam laporan Polres Polman

rata-rata yang melapor menjadi korban kriminalitasyang umumnya sebuah

pencurian adalah para mahasiswa yang menetap di Kabupaten Polman. Pencurian

yang sering terjadi di Kabupaten Polman adalah pencurian sepedamotor, selain itu

juga barang-barang yang mudah disembunyikan sepertihandphone dan laptop

menjadi sasaran empuk sang pelaku pencurian.

Tidaklah sulit untuk menemukan orang yang menjadi korban pencurian di

Kabupaten Polman ini. Pelaku pencurian tidak mengenal waktu dan tempat,

sangpelaku sangatlah pintar mengincar barang yang akan dicurinya. Tidak hanya

di rumah kos-kosan, tetapi ditempat parkir ataupun mushola jika ada kesempatan

untuk pelaku pencurian beraksi makakejadian pencurian tidak akan terelakkan.

Beberapa mahasiswa yangpernah menjadi korban pencurian di kawasan

Kabupaten Polman, Evita (22 th) dalam wawancara tanggal 12 Desember 2018,

menuturkan bahwa:

“Pencurian yang terjadi di Kabupaten Polman tidak memandangtempat,
karena tidak hanya di kos-kosan yang mempunyai penjagaan ketatoleh
yang punya rumah kos tetapi juga di tempat parkir yang selalu dijagaoleh
satpam juga bisa terjadi pencurian. Tidak hanya kendaraan bermotorsaja
yang bisa menjadi sasaran pencurian, tetapi barang-barang
sepertihandphone, laptop dan helm juga bisa menjadi sasaran pencurian”.

Tofik (31 th) dalam wawancara tanggal 15 Desember 2018 menyatakan:

“banyaknya pencurian yang terjadi di Kabupaten Polman dikarenakan
semakin bertambahnya mahasiswa yang menjadi penghunisementara di
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Kabupaten Polman. Hal ini sangat dimanfaatkan sebagian orang
untukberbuat kejahatan seperti halnya pencurian”.

Ditambahkan oleh Mahbu (57 th), dalam wawancara tanggal 15 Desember

2018 menyatakan:

“mungkin karena banyak mahasiswa na lihat baru-baru datang, sehingga
gamapang di patolo-potolo untuk diambil barangnya, saya kodong pernah
hilang hp ku, na padahal baru-baru kubeli, samping kamarku hilang
motornya padahal masukji sebentar ke wc mesjid kampus untuk buang air
kecil, keluarnya hilangmi beserta helm”.

Hal tersebut dibenarkan oleh Muslikhun (55 th) sebagai ketua RT03/05

pada wawancara tanggal 17 November 2018 menegaskan bahwa:

“semenjak banyaknya mahasiswa yang bermukim di Kabupaten Polman
menjadikanbanyaknya pencurian yang terjadi di kos-kosan. Dari pencurian
uang,handphone, laptop sampai dengan kendaraan bermotor”.

Pelaku pencurian yang marak terjadi di Kabupaten Polman bukan hanya

dariwarga ataupun masyarakat biasa. Tetapi juga sering ditemukan

pelakupencurian yang berasal dari kalangan mahasiswa itu sendiri. Banyaknya

tempat-tempat parkiran liar yang sering dianggap remeh oleh wargasering

menimbulkan banyak korban pencurian. Hal seperti itu merupakansebab-sebab

terjadinya pencurian yang ditimbulkan oleh diri kita sendiri.

IPDA Mulyadi SH, MSi (39 Tahun) selaku Kanit Pidana Umum di Sat

reskrim Polres Polman tanggal wawancara 12 Desember 2018menegaskan bahwa:

“terjadinya pencurian bukan hanya bersal dari niat sang pelaku
pencurian,tetapi juga karena adanya kesempatan untuk melakukan pencurian
itusendiri”.

Hal ini dipertegas oleh Kapolres Polman AKBP. Muhammad Rifai SH,

SIK tanggal wawancara 12 Desember 2018:
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“biasanya tindak pencurian, apalagi pencurian motor terjadi karena
kelalaian dari pemilik kendaraan, biasa disebabkan oleh kurang
pengamannya kendaraan bermotor serta kurang telitinya pemilik
kendaraan bermotor terhadap kunci kendaraan yang mereka miliki”.

Maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian motor terjadi

disebabkan oleh kelalaian pemiliki kendaraan bermotor yang kurang teliti.

2. Kinerja Polres Polman dalam Penanganan Kasus Tindak

PidanaPencurian di Kabupaten Polman

a. Responsivitas

Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan(status)

dan peranan, merupakan posisi tertentu di dalam strukturkemasyarakatan yang

semakin tinggi.Dalam pasal 14 undang-undang No 2 Tahun 2002 ayat (I) tugas-

tugas pokok tersebut Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

”Melaksanakan peraturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadapkegiatan

masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan”.

Begitu juga menurut paparan salah satu masyarakat yang dituakan di

sekitaran kamus sebagai Kepala lingkungan atas nama Mahbu (57 th) tanggal

wawancara 15 Desember 2018 menyatakan :

“saya banyak kenal dengan polisi, anggota Polres sering berkunjung ke
rumah saya selalu cerita keamanan lingkungan sekitar, mereka selalu
peduli terhadap keamanan wilayahnya, selalu menanyakan informasi-
informasi”.

Dipertegas menurut paparanIPDA Mulyadi SH, MSi (39 Tahun) selaku

Kanit Pidana Umum di Sat reskrim Polres Polman tanggal wawancara 10

Desember 2018 menyatakan:
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“karena tugas kami adalah melayani masyarakat, maka saat masyarakat
mengalami kasus pencurian, walaupun tidak ada laporan resmi, kami akan
mengupayakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kasus tersebut”

Hal ini dipertegas oleh BRIPKA NURDIN, SH (35 Tahun)tanggal

wawancara 15 Desember 2018 didapatkan keterangan bahwa:

“Dengan tugas Polres mengenai pencurian, pihak kepolisian
berpedomanpada KUHP Bab XXII tentang pencurian, di dalam KUHP
tersebutditerangkan mengenai berbagai macam kasus tindak pidana
pencurianbeserta hukuman-hukumannya. Kemudian untuk melaporkan
kasus-kasusyang terjadi, masyarakat Kabupaten Polman bisa membuat
laporan atau aduan kepadapihak Polres Polman dengan cara lisan baik
secara langsung ataupunmelalui telephone sebelum membuat laporan
secara tertulis di Polres Polman.

Menurut mahasiswa atas nama Wahyuddin (19 tahun) tanggal wawancara

12 Desember 2018 yang mengalami tindak pidana pencurian motor disertai

barang berharga menyatakan:

“saat hilang barang-barangku kodong, pergika cepat melapor ke Polres
Polman, baik ki polisi di sana, na bantuka dengan senang hati sambil na
tenangkanka, maklum motornya orang tua saya pinjam ke sekolah, nah
hilangki beserta hp dan laptop. Na layanika dengan baik sambil na bilang
insya allah di dapatji nanti dek, tapi bersabarki, dan alhamdullilah 6 bulan
adami kodong kembali motor walau tidak pulangki hp sama laptopnya”

Menurut salah satu security di kampus Bina Generasi atas nama Topik (27

Tahun) tanggal wawancara 14 Desember 2018 menyatakan :

“ada beberapa anggota kepolisian berbaju sipil datang ke sekitaran lokasi
parkiran dan bertanya-tanya kepada saya berkenaan dengan laporan
pencurian yang terjadi, bagaimana sistem parkir disini, apakah memakai
kartu atau tidak, apakah yang jaga selalu stanby di area parkir dan ada
CCTV atau tidak. Semenjak banyak kejadian anggota Polres Polman
sering melakukan patroli dan selalu mampir di pos security untuk
menanyakan hal keamanan di sekitaran kampus”.

Berkaitan dengan hal ini berikut hasil petikan hasil wawancara

denganKapolres Polman AKBP. Muhammad Rifai SH, SIK, beliau mengatakan:
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“Saya selalu mengingatkan kepada seluruh pegawaiketika apel pagi, untuk
selalu berusaha ramah danbersikap baik kepada masyarakat yang ingin
mendapatkan pelayanan. Karena masyarakat adalah raja yang wajib
dilayani dengan sepenuh hati”.(Hasil wawancara pada tanggal 16
Desember 2018)

Wakapolres Polman KOMPOL Mihardi, SH. MSijuga mengatakan :

“Saya bersama pimpinan selalu menekankan kepada seluruh pegawai
untuk memberikan pelayanan dengan sikap yang baik dan ramah layaknya
pelayanan Bank yang kita kenal dengan keramahan”. (Hasil wawancara
pada tanggal 16 Desember 2018)

Kemudian dipertegas oleh kepala bidang operasi SAT-Reskrim Polres

Polman IPTU Mustaqim (44 Tahun), beliau mengatakan:

“Kami sering di ingatkan tetang memberikan pelayanan yang baik dan
ramah wajib hukumnya oleh pimpinan ketika apel pagi sebelum memulai
jam kerja”.(Hasil wawancara pada tanggal 16 Januari 2018)

Masyarakat juga sependapat dengan hal tersebut, bahwa pegawai pada

Polres Polman bersikap ramah dan sopan saat memberikanpelayanan. Berikut

merupakan petikan wawancara dengan salah satu masyarakat bernama Saudari

Nurlinda yang mengatakan bahwa:

“pegawai di sini bersikap ramah dan sopan saat melayani saya sehingga
saya merasa nyaman dan senang”. (Hasil wawancara pada tanggal 8
Desember 2018)

Namun selain sikap yang baik terhadap masyarakat, komunikasi yang baik

jugadiperlukan dalam merespon masyarakat. Mengenai komunikasi yang ada di

Polres Polman, masyarakat bernama Sukriwandi (26 th)berpendapat:

“sikap pimpinan dan jajarannya yang ada pada kantor ini sudah
bersikapbaik dan ramah menurut saya, tidak adanya perbedaan sikap
yangdiberikan pegawai kepada masyarakat tertentu. Komunikasi
yangdilakukan juga sudah baik dengan selalu menyapa kepada
masyarakat, jika saya membutuhkan bantuan pasti segera direspon oleh
pegawai”(Hasil wawancara dilakukan pada tanggal 8 Desember 2018)
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Sesuai dengan hasil wawancara, hal ini menunjukkan bahwa pegawai

Polres Polman senantiasa memberikan pelayanan dengan baik,sikap yang ramah

dan tutur kata yang sopan kepada masyarakatnya. Tidak adanyaperbedaan antara

masyarakat dengan menunjukkan sikap adil dari pegawai. Komunikasi antar

masyarakat dan pegawai juga sudah terjalin dengan baik. Halyang sering

dilakukan yaitu menyapa, mengobrol, dan menanyakan kebutuhan kepada

masyarakat.

Hasil observasi yang telah dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa

pegawai Polres Polman sudah bersikap dengan baik dan komunikasikepada

masyarakat. Terlihat dari adanya pegawai yang sering bercakap dengan

masyarakat dan mengajak bercanda Masyarakat ketika menunggu tanda tangan

dari pimpinan.

b. Responsibilitas

Sesuai dengan penuturan dari pihak Polres Polman,yangditerangkan oleh

BRIPKA Rubil Ridwan (36 th) selaku Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres Polman

pada wawancara tanggal 5 Desember 2018, didapatkan keterangan bahwa:

“apabila terjadi kasus tindakpidana pencurian di masyarakat Kabupaten
Polman. Ada ataupun tidak adanya laporan pihak Polres berhak menindak
lanjuti kasus tersebut, karena haltersebut termasuk tugas dan kewajiban
kepolisian”.

Diterangkan kembali oleh salah satu anggota lapangan unit Opsnal Sat

Reskrim Polres Polman atas nama BRIPKA Budi Rianto (35 th) pada wawancara

5 Desember 2018, menerangkan :

“itu sudah kewajiban kami sebagai anggota lapangan dengan resiko yang
ada, mau kapanpun dimanapun kami selalu siap”.
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Lain halnya dengan Muslikhun (55 th) sebagai ketua RT danLativah (23

th) salah satu mahasiswa, menuturkan bahwa:

“sering adanyapencurian yang terjadi di lingkungan Kabupaten Polman
mengharuskan adanyalaporan dari korban pencurian tersebut. Dari laporan
tersebut barulahpihak kepolisian dapat menindak lanjuti atau mengusut
kasus pencuriantersebut”.

Hal yang senada dijelaskan oleh Lativah (23 th) tanggal wawancara 12

Desember 2019 yang menyatakan:

“klo hilang barang-barangta apalagi motor harus ki melapor dulu baru bisa
ditindak lanjut laporan ta, ka begitu memang tawa aturan nya dan sebagai
pertanggung jawabannya nanti pihak polres kalo ada minta berita acara”

Menurut salah satu masyarakat yang sedang mengurus laporan kehilangan

dompet beserta surat-surat berharga miliknya di Polers Polman atas nama

Hillahudin (32 Tahun), ia menuturkan :

“saya mendatangi kantor Polres Polman untuk laporan kehilangan dompet
dan saya diterima di ruang penjagaan SPK dan ditanyai ada keperluan apa,
ada yang bisa kami bantu, setelah saya jelaskan, saya dimintai KTP dan
anggota tersebut langsung memanggil saya untuk dibuatkan laporan
kehilangan”.

Wakapolres Polman KOMPOL MIHARDI, SIK. Msi tanggal wawancara

12 Desember 2018kemudian lebih memperjelas ketentuanyang berlaku di dalam

Polres Polman yang dilaksanakan oleh pegawai sebagai acuan dalam menjalankan

tugasnya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Ada peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan, dan karena kita
mengerjakan tugas sesuai denganperaturan dan standarOperasional
Prosedur”

Dalam memberikan pelayanan di Polres Polman menggunakan SOP.

Ketentuan ini mengatur dan mengikat setiap pegawai untuk menjalankan tugasnya
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dalam memberikan pelayanankepada masyarakat berdasarkan prosedur yang

ditetapkan dan kebijakan yangdiberikan pimpinan sehingga mampu menghasilkan

sistem pelayananyang maksimal sesuai visi misi dan memenuhi standar

kualitaspelayanan dalam mewujudkan kepuasan masyarakat.

Kewajiban untuk mematuhi ketentuan kelurahan juga diungkapkandari

wawancara anggota Sat Reskrim Polres Polman atas nama BRIPTU

Andrianto,berikut kutipan wawancaranya :

“ Ya, kita sebagai bawahan harus menjalankan peraturan, karena sudah
menjadi bagian dari tanggung jawab kami sebagai aparat negara”(Hasil
Wawancara tanggal 7 Desember 2018)

Beberapa hal yang kemudian diungkapkan oleh Pimpinan Polres Polman

bahwa setiap menjalankan tugas harian ada ketentuan yangmengikat dan wajib

untuk dipatuhi agar tidak salah dalam melakukanprosedur baik dalam

menjalankan tugas maupun saat memberikanpelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan instansi dianggap penting untukdijalankan dan dipatuhi. Berikut

beberapa kutipan wawancara yangmemperjelas bahwa adanya kebijakan dan

ketentuan kelurahan yang wajibdipatuhi dan penting untuk mewujudkan

pelayanan yang berkualitas:

Wawancara dengan Kapolres Polman AKBP. Muhammad Rifai SH,

SIKmenyatakan:

“ya itu penting, guna menciptakan keteraturan system, sinergitas
danpelayanan yang sistematis”(hasil wawancara tanggal 7 Desember
2018).

Hal yang sama juga diungkapkan olehWakapolres Polman KOMPOL

Mihardi, SIK. MSi yang menyatakan:
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“kebijakan instansi penting untuk dipatuhi karena adanyaperaturan dan
kebijakan itu akan memperlancar pelayanan kepada masyarakat”(hasil
wawancara tanggal 7 Januari 2019)

Setiap unsur di dalam Polres Polman memiliki bagian masing-masing

dansetiap bagian memiliki ketentuan tersendiri. Ada ketentuan Polres Polman

yangberlaku secara nasional dan ada ketentuan yang berasal dari organisasiserta

ketentuan lain yang merupakan kebijakan dari pimpinan.Semua ketentuan dan

peraturan tersebut harus dijalankan oleh setiapbagian di dalam Polres Polman.

Bentuk pertanggungjawaban setiap bagianadalah ketika mereka telah mematuhi

kebijakan dan menjalankan tugasberdasarkan dengan ketentuan yang berlaku itu.

Dari hasil observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwatahap-tahap

penaganan kasus pencurian yang terjadi di Kabupaten Polmandapat digambarkan

sebagai berikut:

1) Tahap-tahap dalam penyelesaian kasus tindak pidana

pencurianberawal dari adanya laporan yang masuk pada pihak

kepolisian, diikutidengan penyertaan saksi maupun barang bukti telah

terjadinya kasuspencurian.

2) Pihak kepolisianmendatangi TKP untukmelakukan pemeriksaandan

penyelidikan.Dengan menyertakanbukti dan saksikeberadaan sepeda

motor tersebut.Seperti halnya STNK, kunci motor,maupun BPKB

sepeda motor tersebut. Laporan tersebut bisa dilakukansecara lisan

maupun tertulis kepada pihak kepolisian, di Polres Polman sendiri,

jika masyarakat mendapati atau mengalami kasustindak pidana
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pencurian bisa melaporkan hal tersebut melalui telephonesebelum

membuat laporan secara tertulis di Polres Polman.

3) Setelah warga masyarakat memberikan informasi tersebut dari

pihakkepolisian akan segera mendatangi tempat kejadian

perkara(TKP)kemudian akan melakukan pemeriksaan dan melakukan

penyelidikan.Waktu yang dibutuhkan dalam melakukan penyidikan

sampaidengan selesai ditentukan oleh bagaimana kasus pencurian

tersebutterjadi, apabila kasus tersebut tergolong pada kasus pencurian

ringanatau sedang waktu penyelesaiannya membutuhkan waktu

maksimal 30hari, dan apabila kasus pencurian tersebut tergolong pada

kasus tindakpidana pencurian berat akan membutuhkan waktu

maksimal 60 hari.

4) Semua kasus pidana pencurian yang dilaporkan oleh warga

masyarakatakan diusut secara tuntas oleh pihak kepolisian. Tidak

memilih antarakasus yang satu dengan kasus yang lain. Pihak

kepolisian akansemaksimal mungkin membantu sang pelapor untuk

menemukanbarang-barang yang telah dicuri, walaupun apabila pelaku

telahditemukan tetapi barang telah berpindah tangan selagi barang

tersebuttidak mempunyai sifat untuk habis (misalkan pencurian

tanamanperkebunan ataupun pertanian)pihak kepolisian akan

mengusut barangtersebut sampai ditemukan sampai pada barang

tersebut kembali.
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5) Penanganan kasus tindak pidana pencurian akan dinyatakan

selesaiapabila pihak penyidik kepolisian telah menyerahkan tersangka

danbarang bukti kepada kejaksaan (dengan istilah P21).

Peran peran tiap polisi dalam penanganan kasus pencurian terbagidalam

dua macam, yaitu fungsi sabara dan fungsi reskrim. FungsiSabara bertugas untuk

menjaga Tempat Kejadian Perkara (TKP) danfungsi reskrim bertugas untuk

mengolah TKP, melakukan pemeriksaansampai dengan melakukan penyelidikan

dan penyidikan. Seluruh tugaspenyidikan dilakukan oleh bagian Reserse dan

Kriminal, sedangkan peran Kapolres dalam hal ini adalah sebagai Pembina

Fungsi.

Berdasarkan wawancara diatas bahwa pegawai sudah melaksanakan

tanggung jawabnyadengan baik. Demi mewujudkan pelaksanaan pelayanan yang

sistematisberdasarkan aturan dan ketentuan serta sesuai keinginan masyarakat,

pegawai Polres Polman berusaha untuk melaksanakan ketentuan yang berlaku

karena sadar bahwa mereka terikat pada ketentuan organisasi. Wujud

pertanggungjawabanini adalah melalui pelaksanaan pelayanan sesuai dengan SOP

danmelaksakan aturan yang dikeluarkan oleh pimpinan. Jadi dapat disimpulkan,

pada indikator bertanggung jawab dalam ketentuan yang berlaku oleh pegawai

Polres Polman sudah dilaksanakan dengan baik dan bertanggung-jawab. Hal ini

ditandai dengan adanya kesadaran pegawai bahwamereka terikat dalam organisasi

yang memiliki ketentuan dan tujuanbersama yang harus diwujudkan serta pegawai

telah memberikan pelayanandan melaksanakan tugas berdasarkan SOP dan

ketentuan yang berlaku sehingga pelayanannya berjalan lancar dan tepat. Terlihat
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juga dengan tidakadanya keluhan pegawai mengenai ketentuan yangmemberatkan

pelaksanaannya.

c. Akuntabilitas

Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari setiap aparatur

pemerintahsenantiasa dihadapkan pada berbagai persoalan, baik dalam

memberikanpelayanan kepada segenap masyarakat maupun dalam

melaksanakanpengaturan terhadap segala aktifitas warga masyarakat.

Pelayanan administrasi semakin meningkat kedudukannya

dalamkehidupan masyarakat seiring dengan meningkatnya kesadaran akan hak

hidupatas pelayanan. Untuk memperoleh pelayanan yang baik dari

aparatdibutuhkan manajemen pelayanan yang tepat. Manajemen pelayanan

adalahsuatu proses yang kegiatannya diarahkan secara khusus

padaterselenggaranya pelayanan guna memenuhi kepentingan umum melalui

caracarayang tepat dan memuaskan pihak yang dilayani.

Penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggungjawabkan,baik

kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansipemerintah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu pelayanan

publik harus di laksanakan secara akuntabel dan transparan.Akuntabilitas

pelayanan seringkali memberikan penilaian kepada masyarakatterhadap instansi

pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan publik.Banyak penilaian negatif

terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Untukmenjaga agar instansi tetap

memiliki citra baik dalam pandangan masyarakatmaka perlu dilakukan
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peningkatan dalam akuntabilitas pelayanan agartercipta pelayanan publik yang

akuntabel.

Salah satu ukuran yang paling penting dari Akuntabilitas Kinerjapelayanan

publik adalah tingkat ketelitian pegawai dalammenyelesaikan suatu pekerjaan.

Yang dimaksud dengan ketelitian pegawaibekerja secara profesional sesuai tugas

masing-masing. Dengan adanyaketelitian pegawai, memungkinkan bagi setiap

pegawai untukmencurahkan pemikiran, perhatian dan kemampuannya

dalammenjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Dari

aspek ini setelah dianalisa berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan,bahwa

tingkat ketelitian anggota dalam memberikan pelayanan sudahcukup baik,

pegawai sudah memberikan pelayanan yang akurat sehinggamenghasilkan kinerja

pelayanan yang memuaskan. Hal tersebut dibuktikan melalui wawancara, dimana

hasil yang di dapatkan adalahsebagai berikut :

“Saya selaku pimpinan selalu berupaya agarpegawai dapat bekerja dengan
sebaik mungkin. Apalagi sebagai pegawai yang melayani kebutuhan
masyarakat luas. Saya menjamin bahwa Para staf saya dalam menjalankan
tugasnya sudah bekerja secara teliti dalam menangani kasus tindak pidana
pencurian baik kendaraan bermotor maupun barang berharga lainnya
sebagaimana tenaga yang terlatih. Denganadanya ketelitian kerja ini tentu
akan menghasilkan suatu produklayanan yang baik dan memuaskan bagi
masyarakat ”. (Kapolres Polman AKBP. Muhammad Rifai SH, SIKdalam
wawancara tanggal 9 Desember 2018).

Hal serupa disampaikan oleh Wakapolres Polman KOMPOL Mihardi,

SIK. Msi yang menyatakan:

“Pihak pimpinan selalu mengingatkan kepada para staf
untukmelaksanankan tugas secara teliti. Agar hasilnya sesuai yang
diinginkan dan tepat sasaran. Tingkat ketelitian ini sangat pentingagar
dalam melaksanakan tugas tidak terjadi kesalahan-kesalahanyang
berakibat pada ketidakpuasan masyarakat. Terkhusus bagi pegawai yang
bertugas pada kasi pelayanan umum yang harus jeliterhadap keluhan dari
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masyarakat. Begitu juga dengan pegawaiyang lain, harus melaksanakan
segala tugas dan tanggungjawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab.
Menurut sayaketelitian pegawai di Kantor ini sudah sangat baik. ini
tidakterlepas dari pimpinan yang selalu memperhatikan bawahanya dalam
mengerjakan tugasnya sesuai keahliannyamasing-masing. (Hasil
wawancara tanggal 20 Desember 2018).

Pernyataan yang di berikan oleh pihak Polres Polman tersebut kembali

dibuktikan lewat wawancara yang dilakukan pada masyarakat yangmengatakan

bahwa :

“Menurut saya tingkat ketelitian dari para pegawai sudah sangat baik.Itu
merupakan suatu hal yang wajar, karena memang sebagaipelayanan harus
teliti dalam menyelesaikan pekerjaan sehinggahasilnya memuaskan”.
(hilaluddin dalam Wawancara tanggal 9 Januari 2019).

Hal senada diungkapkan oleh Saudari Noorma yang menyatakan:

“Mengenai ketelitian sudah sangat baik karena saya melihat rata-rata
tingkat pendidikan pegawai hampir semua sarjana. Terlihat dari hasil kerja
yang di hasilkan cukup memuaskanmeskipun membutuhkan waktu yang
lama”.(Wawancara tanggal 9 Januari 2019).

Ditambahakan dengan wawancara dengan masyarakat yang sedang

melakukan pengurusan surat kehilangan kendaraan bermotor yang mengatakan :

“saya sebenarnya sudah dari kemarin datang tetapi ada kesalahan
pengetikan nama pada surat keterangan yang saya urus, sehingga saya
datang lagi untuk memperbaikinya, tetapi ini hal wajar menurut
saya”.(Wawancara tanggal 9 Januari 2019).

Dipertegas oleh salah satu mahasiswa yang merupakan korban dri

pencurian kendaraan bermotor di wilayah Kabupaten Polman atas nama Ahmadi

Sanjaya (22 Tahun) yang mengatakan :

“saya ditanyai oleh anggota Reskrim Polres Polman, Jenis motor apa,
warna apa, ada ciri-ciri khusus, ingat-ingatmaki terakhir diparkir dimana, ada
kunci duplikat atau tidak bagaimana surat-surat kendaraan bermotornya, mereka
menanyakan sangat detail”.
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Hasil wawancara di atas di perkuat dengan hasil observasi pada kantor

Polres Polman yang menunjukan bahwa pemberi layanan sudahCukup teliti dalam

menyelesaikan tugasnya. Para pemberi layanan sudah menunjukkan ketelitian

kerja kepada masyarakat terhadap produk layananyang di hasilkan. Hal itu terlihat

dari kinerja pegawai dalam memberikanpelayanan selalu sesuai dengan peraturan

dan prosedur sehinggamenghasilkan produk pelayanan layanan yang memuaskan

bagi masyarakat.Seperti halnya dalam pengurusan kehilangan kendaraan

bermotor, sebelum di proses pegawai memeriksa dengan teliti laporan korban. Hal

itu di lakukan agar dalam proses surat keterangan atau semacamnya tidak

terdapatmasalah dalam pengimputan data. Walaupun terkadang masih

terjadiketelitian yang belum maksimal, tetapi pemberi layanan akan

bertanggungjawab penuh untuk memperbaikinya dan memberikan yang terbaik

untukmasyarakat.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa di tinjau dari Tingkat

ketelitian pegawai dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik.

Artinyapemberi layanan sudah cukup mampu menyediakan layanan dengan

telititerhadap produk layanan yang di hasilkan. Ketelitian kerja pemberi

layananterhadap produk layanan yang di hasilkan, tentunya akan

memberikankepuasan kepada masyarakat.

3. Upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor

Upaya meminimalisir diartikan sebagai kegiatan untuk mencegahdan

mengurangi kasus pencurian kendaraan bermotor serta peningkatanpenyelesaian
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perkaranya. Pencurian kendaraan bermotor dipandang dariaspek hukum adalah

merupakan suatu bentuk kejahatan sangatmengganggu dan meresahkan

masyarakat. Melenyapkan sama sekalikejahatan pencurian adalah sesuatu yang

sulit kalau tidak bias dikatakanmustahil, sebab selama masih ada manusia sebagai

makhluk sosial yangmempunyai kepentingan yang berbeda, maka selama itu pula

pasti adayang namanya kejahatan pencurian. Berdasarkan hasil

penelitian,diketahui bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat Polres Polman

dalam meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten

Polman terdiri atas upaya preventif dan upaya represif. Masing-masingupaya

dijelaskan sebagai berikut:

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang ditunjukan untuk

mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the firstcrime) yang di lakukan

oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitiandiketahui bahwa upaya preventif yang

dilakukan Polres Polman dalammeminimalisis kejahatan pencurian kendaraan

bermotor adalah dengancara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melaui

pertemuandengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan

tokohagama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan raya

dimalam hari mulai pukul 12.00 wita tengah malam sampai dengan pukul 04 wita

pagi (Menurut BRIPKA Rubil Ridwan selaku Kanit Opsnal Sat Reskrim Polres

Polman, Wawancara: Desember 2018).

Menurut Bripka Rubil Ridwan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh

Polres Polman adalah memberikan himbauan kepada warga Kabupaten Polman
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agar senantiasa waspada terhadap barang milik khususnya motoragar selalu

diperhatikan keamanannya saat memarkir kendaraan.

Hal ini dipertegas olehKapolres Polman AKBP. Muhammad Rifai SH,

SIK(tanggal wawancara 12 Desember 2018) yang menyatakan:

“untuk lebih meningkatkan keamanan kendaraan ataupun barang berharga
milik masyarakat, yah....masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan di
lingkungan sekitar mereka. Hal yang bisa dilakukan yakni melakukan
siskamling untuk area masyarakat sedangkan untuk area kampus yah
penjagaan pos satpam yang diperketat”

Ditambahkan oleh Wakapores Polman KOMPOL Mihardi, SIK. MSi

(tanggal wawancara 13 Desember 2018):

“hal yang dapat dilakukan oleh pihak polres,,,yah...Memberikan
penerangan kepada masyarakat apabila terjadi tindak pidanapencurian
kendaraan bermotor dihimbau agar segera melaporkan kepadapihak yang
berwajib dan melakukan patroli di jalan raya pada malam harimulai pukul
12.00 wita tengah malam sampai dengan pukul 04 wita”

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahawa:

penanggulangan kejahatan secarapreventif dilakukan untuk mencegah terjadinya

atau timbulnya kejahatanyang pertama kali. Sebagaimana semboyan dalam

krimonologi yaitumencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk

mendidikpenjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila

upayapreventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapasaja

dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehinggatercipta suatu kondisi

yang lebih baik dalam masyarakat.

b. Upaya Represif

Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelakukejahatan sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembaliagar mereka sadar bahwa
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perbuatan yang dilakukannya merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan

merugikan masyarakat.Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap

pelaku, makapihak Polres Polman telah mengambil tindakan hukum

berupapenangkapan, penahanan dan proses dan pelimpahkan perkara

kepengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, makauntuk

menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukanoleh lembaga

permasyarakatan.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kapolres Polman AKBP.

Muhammad Rifai SH, SIK yang menyatakan:

“pihak kami melakukan penyidikan, setelah ditemukan bukti yang akurat
maka dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak
pidana pencurian motor. Hal ini dilakukan agar para pelaku yang masih di
luar sana memiliki ketakutan untuk melakukan kejahatan yang sama
kembali”.

Hal serupa disampaikan oleh masyarakat atas nama Ahmadi (22 tahun)

yang menyatakan:

“setahu saya pak, kalo pelakunya sudah tertangkap pasti diberi hukuman
yang sesuai dengan tingkat kejahatannya, biarmi...biar na rasaki
bagaimana sakitnya di penjara”.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang jugamemegang peran

sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polres Polman selaku penegak

hukum, berupaya melakukan tindakanpencegahan dan penindakan tindak

kejahatan pencurian kendaraanbermotor.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represiftelah

dilakukan oleh Polres Polman berupa penangkapan terhadappelaku tindak

kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kasus yangditeliti selama kurun waktu
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tahun 2015-2018 menunjukkan adanyapeningkatan jumlah pelaku tindak

kejahatan pencurian kendaraanbermotor yang berhasil ditangani dan diproses oleh

Polres Polman.

Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa upaya represif

pihakPolres Polman dalam menangani kejahatan pencurian kendaraan bermotor di

Kabupaten Polman mengalami kemajuan dari tahun ke tahun.

Soekanto (2011: 42-43) yang menyatakan bahwa untuk menentukan titik

pusat kegiatan serta arah operasi khususnya bagi aparat kepolisian maka disusun

dalam pentahapan kegiatan sebagai berikut:

1) Inventarisasi dan analisa data awal oleh penyelidik, penyelidikan

lapangan serta perumusan hasil penyelidikan untuk dikoordinasikan

dalam rangka peningkatan.

2) Penindakan dalam rangka penangkapan para pelaku dan pengungkapan

jaringan, operasi di daerah rawan dalam rangka penghadangan atau

menangkap tangan para pelaku, pemeriksaan hasil-hasil penindakan

dalam rangka proses penyelesaian perkara; penyelidikan lanjutan

sebagai pengembangan dari hasil penindakan; pengejaran para

tersangka di luar daerah.

3) Melanjutkan proses penyelesaian perkara hasil penindakan; publikasi

atau penerangan kepada masyarakat tentang peningkatan peran serta

melalui media cetak dan media eletronik; analisa dan evaluasi

keseluruhan pelaksanaan operasi keseluruhan pelaksanaan operasi;

serta penyiapan bahan-bahan laporan akhir tugas.
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4. Faktor-faktor yang Berpengaruh bagi Pelayanan Kepolisian dalam

upaya menangani pengaduan Tindak Pidana Curanmor

Untuk memaksimalkan peran dari Sat Reskrim, maka setiap anggota Sat

Reskrim Polres Polman harus menguasai peraturan perundang-undangan, serta

memiliki kemampuan deteksi dini terhadap aksi-aksi pencurian yang marak

beredar di Kabupaten Polman. Seperti halnya dengan keterangan yang diberikan

oleh AKBP Muhammad Rifai SH. SIK, selaku Kapolres Polman pada saat

wawancara tanggal 12 Desember 2018, bahwa :

“Anggota Sat Reskrim Polres Polman harus memegang teguh terhadap
peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat
merugikan kesatuan, di samping itu  anggota Sat Reskrim harus
memiliki kemampuan Pemetaan Jaringan yakni dapat melakukan deteksi
dini terhadap aksi Pencurian di wilayah Polman pada khususnya dan
juga sebagai anggota Reskrim harus memahami tugas pokoknya sebagai
Penyidik maupun Penyelidik yang sesuai dengan perkap 22 tahun 2010,
sehingga dalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan
sebagaimana mestinya.”

Fasilitas sarana dan prasarana maupundukungan anggaran dapat

merupakan salah satu faktor pendukung pelayanan satuan Reskrim dalam upaya

menangani pengaduan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres

Polman. Akan tetapi, faktor masyarakat yang kurang peduli terhadap keamanan

lingkungan dan rendahnya kesadaran terhadap keamanan barang milik pribadi

sehingga masih banyak terjadi pencurian kendaraan bermotor di wilayah Polres

Polman.Sebagaimana dijelaskan oleh BRIPKA Rubil Ridwan, selaku KanitOpsnal

di Sat Reskrim Polres Polman pada saat wawancara tanggal 14 Desember 2018,

bahwa :
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“Kalau dari masyarakat sendiri, kurangnya kesadaran akan keamanan
untuk barang-barang pribadinya dan juga kurang kepedulian terhadap
keamanan lingkungan, padahal sudah jelas-jelas tidak ada pagar
dilingkungan rumahnya tetapi banyak masyarakat yang tidak mengunci
leher motornya. Saya melihat di Sat Reskrim ini sendiri masih ada
kendala-kendala dalam pelayanan menangani pengaduan tindak pidana
Curanmor. Faktornya masih berupa faktor yang klasik, seperti tidak
semua anggota Reskrim memiliki kemampuan dalam deteksi dini,
deteksi aksi maupun mapping kerawanan daerah yang menonjol tindak
pidannya, kurangnya koordinasi dengan internal Polri, seperti Intelijen,
Lantas dan Sabhara,alat komunikasi dan dokumentasi terbatas dan perlu
peremajaan, dankurangnya sarana dan prasarana yang dapat
memperkecil risiko keselamatan anggota Reskrim ketika bertugas.”

Kendala yang ditemui anggota Reskrim dalam pelayanan menangani

pengaduan tindak pidana Curanmor di wilayah hukum Polres Polman dijelaskan

oleh IPTU Mustaqim, SH selaku KBO Reskrim pada saat wawancara tanggal 15

Desember 2018, bahwa :

“Faktor yang berpengaruh itu bisa berasal dari internal ataupun
eksternal. Yang internal, misalkankurangnya pendidikan kejuruan
menjadikan terhambatnya tugas pelayanan menangani pengaduan tindak
pidana Curanmordi Polres Polman. Selain itu juga masih terdapat
kendala, yaitu alat komunikasi dan dokumentasi, kurangnya koordinasi
dengan unit Reskrim Polsek Jajaran. Kendala lain yang masih ditemui
hingga saat ini adalah masih dalam hal anggaran. Anggaran untuk
Penyelidikan malah menurun jadi bisa berakibat pada ketidakefektifan
fungsi yang diemban oleh Sat Reskrim Polman. Kalau faktor eksternal
itu, antara lainfaktor sosial yaitu kebanyakan masyarakat kurang peduli
terhadap keamanan lingkungannya dan berpandangan penyepelekan hal-
hal kecil sepertibanyak contoh kasus curanmor tidak di kunci stang pada
motornya, kunci menempel pada motornya.”

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kinerja Pelayanan Publik pegawai di Polres Polman

a. Responsivitas Pegawai
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Responsivitas ini berkaitan dengan kemampuan untuk mengetahui

danmemahami kebutuhan maupun keinginan masyarakat, sehingga pelayanan

yangdiberikan oleh Polres Polman dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh

masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh:

1) Merespon setiap masyarakat yang ingin mendapatkan pelayananIndikator

ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik dari pegawai kepada

masyarakat. Sikap dan komunikasi pegawai sudah dapat dikatakan baik.

Hal yang seringdilakukan oleh pegawai yaitu mengobrol dan menyapa

kepada masyarakat.

2) Pegawai/ aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Indikator ini

berkaitan dengan kesigapan, ketulusan dan kemampuan

beremphatianggotakepada masyarakat yang dilayani.Namun pelayanan

yang diberikan oleh Polres Polman masih dalamkategori lambat dalam

menanggapi permintaan masyarakat, karena masih adanyabeberapa

masyarakat yang mengeluh perihal kecepatan pelayanan maupun hasil

yang dicapai.

b. Responsibilitas

Dalam mewujudkan pemberian pelayanan yang baik dan

mampumemenuhi indikator kepuasan masyarakat terhadap pemberian pelayanan

administrasi yang diberikan, maka diperlukan adanya responsibilitas atau

tanggung jawabseorang pelayan publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Responsibilitasini berkaitan dengan pertanggungjawaban pelayan publik ketika

memberikanpelayanan yang berjalan berdasarkan tugas, fungsi dan kebijakan
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yang berlakusehingga dalam memberikan pelayanan dapat menghasilkan

pelayanan yangbaik dan memuaskan masyarakat. Indikator ini mencakup

pertanggungjawaban seluruh sumber dayaterkait untuk mematuhi kebijakan

danketentuan yang berlaku.

Dalam pemberian pelayanandi Polres Polman terdapat tugas dan fungsi

masing-masing dari setiapunsur terkait yang ada. Setiap pemberi layanan

harusmenjalankan ketentuan yang berlaku. Pegawai sudah bertanggung jawab

dalammelaksanakan ketentuan dan mematuhi peraturan. Hal iniditandai dengan

kesadaran Pegawai bahwa mereka terikat pada instansi dan wajib untuk mematuhi

aturan serta telahmenjalankan tugas dengan mengikuti SOP yang berlaku,

walaupunmasih ada keluhan mengenai lama waktu pelayanan namun hal iniadalah

tidak berlangsung setiap saat dan pelayanan juga dilakukansudah berdasarkan

SOP.

c. Akuntabilitas

Penyelenggaraan pelayanan harus dapat di pertanggung-jawabkan, baik

kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi

pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu

pelayanan publik harus di laksanakan secara akuntabel dan transparan.

Akuntabilitas pelayanan seringkali memberikan penilaian kepada masyarakat

terhadap instansi pemerintahan yang bergerak dibidang pelayanan publik. Banyak

penilaian negatif terhadap kualitas pelayanan yang diterima. Untuk menjaga agar

instansi tetap memiliki citra baik dalam pandangan masyarakat maka perlu
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dilakukan peningkatan dalam akuntabilitas pelayanan agar tercipta pelayanan

publik yang akuntabel.

Salah satu ukuran yang paling penting dari Akuntabilitas Kinerjapelayanan

publik adalah tingkat ketelitian pegawai pelayanan dalammenyelesaikan suatu

pekerjaan. Yang dimaksud dengan ketelitian pegawaibekerja secara profesional

sesuai tugas masing-masing. Dengan adanyaketelitian pegawai, memungkinkan

bagi setiap pegawai untukmencurahkan pemikiran, perhatian dan kemampuannya

dalammenjalankan tugas-tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Dari

hasil wawancara dan hasil obeservasi pada kantor Polres Polman yang

menunjukan bahwa pemberi layanan sudahCukup teliti dalam menyelesaikan

tugasnya. Para pemberi layanan sudah menunjukkan ketelitian kerja kepada

masyarakat terhadap produk layananyang di hasilkan. Hal itu terlihat dari kinerja

anggotadalam memberikanpelayanan selalu sesuai dengan peraturan dan prosedur

sehinggamenghasilkan produk layanan yang memuaskan bagi masyarakat.

Hasil wawancara dan hasil observasidilapangan yang menunjukkan bahwa

para anggota di Kantor Polres Polman sudah memiliki keahlian masing-masing

dalammenjalankan tugas dan fungsinya. Keahlian di bidangnya masing-masing

disebabkan karena penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannyaserta

tingkat pendidikannya. Aparatur Sipil Negara yang memiliki tingkat

pendidikansarjana akan menduduki suatu jabatan sturktural dalam lingkup instansi

sesuai dengan gelar yang dimilikinya. Akan tetapi tidak bisadi pungkiri bahwa

dalam organisasi ada aparatur sipil negara yang menduduki jabatantidak sesuai

dengan tingkat pendidikan yang dimilikinya, tetapi aparattersebut memiliki
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pengalaman di bidang itu dan dia mendapatkepercayaan membidangi bidang

tersebut.

2. Upaya yang dilakukan dalam penanganan tindak pidana pencurian

kendaraan bermotor

a. Upaya Preventif

Dimaksud dengan upaya preventif adalah satu cara yang ditunjukan untuk

mencegah terjadinya kejahatan yang pertama kali (the firstcrime) yang di lakukan

oleh seseorang. Berdasarkan hasil penelitiandiketahui bahwa upaya preventif yang

dilakukan Polres Polman dalammeminimalisis kejahatan pencurian kendaraan

bermotor adalah dengancara menyampaikan himbauan kepada masyarakat melaui

pertemuandengan tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan

tokohagama. Selain himbauan, juga dilakukan kegiatan patroli di jalan maupun

wilayah yang rawan akan kejahatan dimalam hari mulai pukul 12.00 wita tengah

malam sampai dengan pukul 04 wita pagi.

Maka, dapat disimpulkan bahwapenanggulangan kejahatan secarapreventif

dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatanyang pertama kali.

Sebagaimana semboyan dalam krimonologi yaitumencegah kejahatan lebih baik

dari pada mencoba untuk mendidikpenjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat

beralasan bila upayapreventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan

oleh siapasaja dengan cara melakukan sesuatu usaha yang positif sehinggatercipta

suatu kondisi yang lebih baik dalam masyarakat.

b. Upaya Represif
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Upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelakukejahatan sesuai

dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembaliagar mereka sadar bahwa

perbuatan yang dilakukannya merupakanperbuatan yang melanggar hukum dan

merugikan masyarakat.Sehubungan dengan penindakan yang dilakukan terhadap

pelaku, makapihak Polres Polman telah mengambil tindakan hukum

berupapenangkapan, penahanan dan proses serta pelimpahkan perkara

kepengadilan. Apabila terbukti bersalah kemudian divonis oleh hakim, makauntuk

menjalani masa pidananya diadakan pembinaan yang dilakukanoleh lembaga

permasyarakatan.

3. Analisis faktor-faktor yang Berpengaruh bagi Pelayanan Kepolisian

dalam upaya menangani pengaduan Tindak Pidana Curanmor

Faktor-faktor yang berpengaruh bagi pelayanan kepolisian dalam upaya

menangani pengaduan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres

Polmandianalisis dengan menggunakan teori SWOT (Strength, Weakness,

Opportunity, Threath) sebagai berikut:

 Faktor Internal

1. Kekuatan (Strength)

Faktor kekuatan (strength) dalam upaya menangani pengaduan tindak

pidana pencurian kendaraan bermotor di Polres Polman, diantaranya sebagai

berikut ;

a. Anggota Sat Reskrim Polres Polman memegang teguh terhadap

peraturan yang berlaku dengan tidak melakukan hal-hal yang dapat

merugikan kesatuan, selalu mengikuti garis komando.
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b. Anggota Sat Reskrim Polres Polmanmayoritas sebagian besar

merupakan warga asli Polewali Mandar, sehingga sebagai putra

daerah menguasai wilayah, memahami kondisi lingkungan dan

masyarakat di Polman.

c. Dukungan dari kesatuan bentuknya berupa anggaran

kegiatanpenyelidikan serta pencegahan dini.

2. Kelemahan (Weakness)

a. Sarana dan prasarana yang belum lengkap guna mendukung dalam

pelaksanaan tugas Anggota Sat Reskrim Polres Polmandi lapangan,

terutama sarana untuk melakukan pencarian yang berbasis teknologi.

b. Minimnya pendidikan kejuruan/ keahlian yang diikuti oleh Anggota

Sat Reskrim Polres Polman.

c. Terbatasnya jumlah personel Anggota Sat Reskrim Polres Polman,

terlebih ada sebagian personel yang merangkap tugas.

d. Kurang koordinasi antar fungsi pengemban tugas dan masih ada ego-

ego sektoral antar fungsi.

 Faktor Eksternal

3. Peluang (Opportunity)

a. Kepercayaan masyarakat terhadap Anggota Sat Reskrim Polres

Polmandan mau memberikan informasi terkait gangguan kamtibmas

utamanya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian

bermotor di wilayah hukum Polres Polman.
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b. Dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat untuk

melakukan himbauan kepada masyarakat agar menjadi Polisi bagi diri

sendiri dan lingkungannya.

c. Dukungan dari pemerintah daerah dalam menjaga situasi kamtibmas

serta dalam menekan angka kejahatan di wilayah hukum Polres

Polman.

4. Ancaman (Threath)

a. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keamanan lingkungan

sekitarnya serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga aset

maupun barang-barang pribadinya.

b. Budaya masyarakat yang selalu menyepelekan hal kecil.

c. Banyaknya pendatang yang mengadu nasib di wilayah Kabupaten

Polman.

d. Perekonomian yang semakin tinggi dan mencari pekerjaan yang

cukup sulit merupakan faktor yang selalu dijadikan alasan pelaku

kejahatan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan pada

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kinerja pelayanan publik anggota di Polres Polman terbilang cukup baik

tetapi ada beberapa masyarakat yang kurang puas terhadap pelayanannya.

Hal ini berdasarkan hasil penelitian dengan tiga indikator,

yaituResponsivitas anggota atau kemampuan untuk mengetahui dan

memahami kebutuhan maupun keinginan masyarakat cukup baik, namun

masih terdapat masyarakat yang kurang puas terhadap kemampuan dari

anggota dalam hal pelayanan. untuk Responsibilitas anggota dimana

anggota sudah bertanggung jawab dalam melaksanakan ketentuan dan

mematuhi peraturan-peraturan sesuai dengan SOP yang berlaku, begitu

pula dengan Akuntabilitas anggota dimana para anggota di Kantor Polres

Polman sudah memiliki keahlian masing-masing dalam menjalankan tugas

dan fungsinya.

2. Upaya meminimalisir kejahatan pencurian kendaraan bermotor di

Kabupaten Polman terdiri atas upaya preventif dan upaya represif.

3. Faktor-faktor yang berpengaruh bagi pelayanan kepolisian dalam upaya

menangani pengaduan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor
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diPolres Polmandianalisis dengan menggunakan teori SWOT (Strength,

Weakness, Opportunity, Threath).

B. Saran

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Polman.

Pemerintah Kabupaten Polman harus peka dengan semakinmeningkatnya

angka pencurian dari tahun ke tahun. PemerintahanKabupaten Polman harus

berperan aktif dalam penanggulangan kasus-kasus pencurian tersebut dengan

cara meningkatkan keamanan denganmengajak kepada masyarakat untuk

mengadakan siskamling padasetiap lingkungannya, serta meningkatkan kerja

sama dengan Polres Polman dengan senantiasa memberikan informasi jika

terjadikasus pencurian.

2. Pihak Kepolisian Resort Polman.

Pihak Kepolisian Resort Polman untuk lebih meningkatkankinerjanya agar

setiap pelaku pencurian dapat ditemukan.Salahsatunya dengan cara

menambah anggota reserse yang bertugas dalampenyelidikan sebuah kasus

pencurian.

3. Masyarakat Kabupaten Polman

Agar Masyarakat Kabupaten Polman bersama-sama lebih meningkatkan

keamanan lingkungan sekitarnya dan saling mengingatkan antar warga

terhadap kepedulian keamanan lingkungannya.
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