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Dalam kedudukannya yang tidak begitu mudah berhadapan dengan masyarakat, polisi 
dihadapkan pada pertanggung-jawaban secara umum dan khusus. Polisi merasakan adanya 
hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Dipercaya oleh masyarakat 

merupakan hal yang sulit didapat, karena memerlukan proses terutama adanya komunikasi dan 
kontak sosial, waktu serta kemauan masing-masing anggota polisi. Komunikasi merupakan 

sarana paling dasar dan penting saat kita berbicara tentang pencitraan suatu institusi yaitu 
Kepolisian. Bagaimana dengan citra Polisi, terkait dengan kemampuan komunikasi Polisi itu 
sendiri. Apalagi dengan adanya paradigma baru kepolisian sekarang bahwa Polisi sekarang 

sudah menjadi Polisi sipil, dimana tidak ada lagi sikap arogan. Yang hasilnya dapat kita lihat 
berdasarkan opini antara aparat Polisi dan masyarakat tentang implementasi paradigma baru 

kepolisian. Latar belakang penelitian ini adalah adanya permasalahan Opini yang berbeda antara 
aparat Kepolisian (Polres Trenggalek) dan masyarakat (Desa Sumber Gedong Trenggalek) 
tentang implementasi paradigma baru Kepolisian. Misalnya masalah adanya citra Polisi yang 

masih buruk dan kinerja Polisi yang belum baik.  
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu Bagaimana opini Aparat 

Kepolisian dan Masyarakat tentang implementasi paradigma baru Kepolisian. Tujuan dari 
penelitian ini adalah Untuk membandingkan opini atau pendapat masyarakat dan aparat 
kepolisian berkaitan dengan implementasi paradigma baru kepolisian.  

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif, dengan 
lokasi penelitian di Polres Trenggalek Jalan Panglima Sudirman No. 42 Trenggalek dan Desa 

Sumber Gedong Trenggalek. Sedangkan yang menjadi sumber informasi adalah 10 orang yaitu 5 
orang dari Polisi dan 5 orang dari masyarakat. Untuk teknik pengumpulan data peneliti 
menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dianalisa dengan 

menggunakan teknik deskriptif kualitatif, serta teknik keabsahan data menggunakan teknik 
trianggulasi.  

Hasil penelitian menunjukkan adanya opini dari mereka (masyarakat) bahwa implementasi 
paradigma baru kepolisian yang belum maximal oleh aparat Polisi Trenggalek. Masyarakat 
belum merasakan Tetapi para aparat Polisi merasa bahwa mereka sudah melakukan 

implementasi paradigma baru tersebut. Namun adanya implementasi paradigma baru kepolisian 
yang dilakukan oleh Polisi sendiri kepada mereka, sehingga banyak dari masyarakat yang belum 

mengetahui paradigma baru kepolisian. dalam komunikasi mereka (Polisi dan masyarakat) 
ditunjukkan adanya sikap ramah antara Polisi dan masyarakat yang menimbulkan suasana 
harmonis antara Polisi dan masyarakat walaupun implementasi paradigma baru belum terlaksana 

dengan baik.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa Opini Aparat Kepolisian dan Masyarakat tentang 

Implementasi Paradigma baru Kepolisian ternyata berbeda. Hal ini terbukti dengan adanya 
ungkapan atau pendapat dari Polisi bahwa selama ini mereka sudah melakukan implementasi 



Paradigma baru Kepolisian dengan baik, tetapi pendapat yang diutarakan oleh masyarakat 
berbeda bahwa selama ini Polisi belum melakukan implementasi Paradigma baru kepolisian 

 


