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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.      Latar Belakang 

Arus perubahan, persaingan dan perbaikan yang terus menerus melanda 

hampir semua sisi sendi kehidupan, pada akhirnya berkembang menjadi 

perubahan yang berlangsung secara terus menerus atau abadi, memaksa semua 

pihak tanpa terkecuali organisasi untuk selalu siap menerima, mengantisipasi, 

mengelola dan menyesuaikan diri serta harus selalu siap untuk melakukan 

perubahan untuk perbaikan. 

Bagi yang tidak mampu melakukan perubahan itu maka pastilah akan 

mengalami kemunduran dan tidak mampu bertahan dengan kerasnya persaingan. 

Tidak mampu lagi mempertahankan apa yang menjadi tujuan dan cita-cita awal 

serta akan menjadi penonton yang duduk manis melihat ketidak berdayaan dalam 

persaingan yang abadi. Hendaknya persaingan dan perubahan yang terjadi harus 

ditindaklanjuti secara bijak dan positif. Yaitu dengan melakukan evaluasi dan 

melakukan perubahan demi menuju arah perbaikan yang menuju arah 

peningkatan mutu organisasi. Semakin sadar akan pentingnya sebuah perubahan 

untuk menghadapi persaingan, maka akan semakin baik sebuah organisasi untuk 

tetap bertahan dalam persaingan yang terjadi. 

Di dalam situasi seperti ini, tantangan dan tuntutan yang dihadapi oleh 

institusi atau organisasi menjadi semakin berat dan kompleks. Peran dari 

pemimpin (Leader) serta faktor kepemimpinan (Leadership) di dalam organisasi 

dirasakan semakin penting. Pengelolaan sebuah organisasi dan badan usaha tidak 

lagi dilakukan dengan hanya didasarkan pada keharusan untuk dapat 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari semua sumber daya yang dimiliki, 

tetapi juga didasarkan pada keharusan untuk menjaga kesinambungan 

pelaksanaan kegiatan, memenangkan persaingan serta mempertahankan 
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keberadaan organisasi yang kesemuanya memerlukan kehadiran dan peranan 

seorang pemimpin. 

Maxwell (2001) seorang pakar kepemimpinan mengatakan bahwa 

kepemimpinan adalah proses perjalanan bukan tujuan. Sehingga kepemimpinan 

bukan dilihat pada hasil akhirnya saja, yang pada orang-orang tertentu berupa 

kesuksesan material, kesuksesan bisnis dan karir. Tetapi juga proses 

berkembangnya soul of leadership dalam diri seseorang (dalam Yukl, 2002).  

Paul Hersey dan Kent Blanchard (2003) mendefinisikan kepemimpinan 

yang efektif sebagai kesesuaian gaya atau model kepemimpinan dengan tingkat 

kematangan anak buah. Kendati kematangan anak buah menjadi faktor penting 

dalam mewujudkan kepemimpinan yang efektif, orang-orang ternyata lebih 

menyoroti bagaimana menjadi pemimpin dan cara memimpin yang efektif. Peran 

dan fungsi anak buah tetap saja menjadi obyek (dalam Iryanto, 2005). 

Padahal yang seharusnya kita sadari bersama bahwa diperlukan hubungan 

yang harmonis dan dinamis antara pemimpin dengan anak buah untuk 

mewujudkan kesuksesan organisasi. Dalam pengertian ini, kemampuan dan 

potensi para follower tidak terbatas pada melaksanakan tugas dan perintah saja, 

tetapi juga memberikan dukungan kepada leader dan organisasi untuk 

memelihara lingkungan kerja yang sehat, untuk ikut memecahkan masalah, untuk 

ikut meningkatkan kemampuan sesama follower, untuk aktif menyampaikan 

pendapat, gagasan, saran, dan kemampuan lainnya sebagai individu yang 

berperan dalam menjaga kelangsungan aktivitas dan keberadaan organisasi 

(Suharsono, 2002).  

Jelas bahwa akan ada keterkaitan antara seorang pemimpin dengan para 

bawahannya, semua akan saling memahami dalam situasi dimana masing-masing 

mampu menjalin hubungan yang baik untuk sama-sama membangun organisasi 

sesuai dengan apa yang telah di cita-citakan. Sesuai dengan hasil penelitian dari 

Tweddy Adi P (2005)  yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang kuat 
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dari sisi lain leadership, yang sebelumnya terabaikan yakni sisi followership 

terhadap penciptaan dan penerapan leadership yang efektif dan berkualitas.  

Saat ini peran bawahan juga harus diperhatikan. Karena tidak bisa kita 

melihat bahwa keberhasilan sebuah organisasi dilihat dari pemimpinnya, tetapi 

peran serta dan kinerja yang baik dari para bawahan juga menjadi faktor 

terpenting suksesnya sebuah organisasi. Dalam sebuah organiasi atau institusi, 

hanya akan ada satu pemimpin atau atasan dan jelas akan lebih banyak 

bawahannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu keahlian khusus dari seorang 

pemimpin untuk memberdayakan bawahannya dalam sebuah tugas agar tidak 

memperberat tugas dari atasan. Jumlah bawahan yang banyak dari pada atasan 

akan sangat berpengaruh atas kinerja dan stabilitas organisasi. Disisi lain ini 

merupakan hal positif karena akan sangat membantu perkembangan sebuah 

organisasi. Karena peran bawahan akan sangat besar sekali, serta dapat 

membantu tugas dari atasan sendiri. Untuk itu perlu adanya pengembangan dan 

keprofesionalan dari para bawahan untuk dapat ikut andil dalam perkembangan 

dan keberhasilan sebuah organisasi atau institusi.  

Menjadi bawahan yang baik, tentu saja adalah sama sulitnya dengan 

menjadi atasan atau pemimpin yang baik. Karena untuk menjadi bawahan juga 

diperlukan kearifan khusus dan oleh karena itu juga diperlukan pembelajaran 

secara lebih formal. Selain itu juga untuk menuju sebagai bawahan yang baik, 

seorang follower juga harus mampu mengenali kemampuan dirinya sendiri agar 

nantinya dalam bekerja mampu memberikan yang terbaik bagi pimpinan maupun 

organisasi.   

Banyak leader gagal menampilkan citra dirinya sebagai pemimpin karena 

mereka tidak memahami peran dan arti bawahan sehingga mereka tak pernah 

berperan sebagai bawahan dalam suatu kondisi tertentu. Posisi pemimpin dengan 

segala atributnya seringkali membuat dirinya berada di menara gading tanpa 

pernah turut memahami bahwa pemimpin ada karena ada bawahan atau orang 
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yang dipimpin. Oleh karena itu, sangat mustahil seseorang dapat menjadi 

seorang leader jika tidak ada seorang pun yang bertindak sebagai follower. 

Rendahnya apresiasi manajemen organisasi terhadap peran dan fungsi 

follower, karenanya harus segera dihijrahkan. Sebab jika hal ini masih saja 

terjadi, tidak saja menimbulkan kesulitan dan kerugian bagi para leader, tetapi 

juga bagi organisasi. Selain buah pikiran, inisiatif, dan kreativitas mereka yang 

tidak muncul, maka sikap mereka pun akan cenderung pasif dan apatis. Mereka 

cenderung kaku dan kontra terhadap perubahan, yang dalam banyak hal justru 

menjadi sebuah keharusan untuk mempertahankan eksistensi organisasi atau 

perusahaan.  

Chaleff (1995), mengatakan para pemimpin jarang memanfaatkan 

kekuatan mereka secara bijak atau efektif dalam kurun waktu yang panjang 

kecuali atas dukungan para pengikutnya yang mampu membantunya. Hal ini 

yang terkadang masih terlihatnya kesenjangan diantara atasan dan bawahan, 

karena atasan masih melihat bahwa dirinya berbeda dengan bawahannya. 

Perbedaan mungkin karena adanya sebuah struktur dan garis kerjanya, tetapi 

sebenarnya kalau mampu memanfaatkan tugas dan wewenang sebagai atasan 

dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap anakbuah maka akan 

terjadi interaksi dan memiliki suatu kekuatan yang besar dan positif dalam 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan.  

Saat ini followership tak bisa lagi dipandang remeh. Para follower  tidak 

boleh lagi diperlakukan sebagai obyek, namun harus diberi kesempatan menjadi 

subyek. Sejajar dengan para leader, mereka harus berkesempatan untuk 

memelihara keutuhan dan kekompakan organisasi, menentukan arah dan tujuan 

organisasi, serta membuat dan melakukan berbagai perubahan yang dibutuhkan 

organisasi.  

Institusi Polri sebagai aparat pelindung masyarakat juga tidak terlepas dari 

konteks followership. Jumlah anggota yang banyak dan tersebar di berbagai 

daerah di Indonesia dan terbagi di berbagai satuan, membuat suatu alur instruksi 
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yang jelas agar tidak terjadi kesalahan perintah terkait tugas yang diemban. 

Pemahaman bawahan akan perintah itu harus benar-benar diperhatikan karena itu 

akan membuat efektifnya sebuah alur instruksi dalam institusi Polri. Tentunya 

dibutuhkan sebuah pengertian antara atasan kepada bawahan dan bawahan ke 

atasan.  

Seperti diketahui bersama reformasi Polri pada aspek struktural, 

instrumental, dan kultural telah digerakkan untuk menjadikan polisi modern yang 

berlabel ''polisi sipil'' (civilian police). Itu berarti reformasi dinamisasi sehingga 

polisi berperan sebagai penegak hukum dan merespons secara profesional 

tuntutan-tuntutan yang berbeda dan bertentangan dengan berbagai segmen 

masyarakat. 

  Kata kuncinya adalah hubungan antara polisi-masyarakat (police-

community relation). Karena itu, polisi harus memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat sehingga satu sama lain tidak mengambil jarak (reactions of 

distance), namun sebaliknya saling mendekat (reactions of closeness). Tanpa 

kedekatan, slogan Polri ''kami melayani dan melindungi'' tidak dapat diterima, 

sebaliknya dimaknai dan dicibir sebagai penghias bibir (Jambi Ekspres, 2010).  

Polisi ideal itu adalah polisi sipil yang demokratis. Polisi sipil 

maksudnya, polisi harus mengedepankan cara-cara sipil untuk menyelesaikan 

persoalan sosial (termasuk kejahatan) yang mengemuka di masyarakat. Jelas, 

polisi wajib menjauhi cara kekerasan dan militeristik dalam bertugas. “Polisi 

harus bersikap sopan, lemah lembut, menjauhi sikap yang arogan dan sok 

kuasa,” jelas Farouk (dalam, bulletin Adillah 2008).  

Dengan banyaknya tuntutan yang diemban dan dituntut harus 

professional, maka anggota polri ini harus terus mampu menjaga itu. Tetapi 

banyak juga yang tidak mampu menjaga nama baik institusi sehingga tidak tahan 

dengan tuntutan, dan membuat sebagian anggota polri menjadi mangkir dari 

tugas, bahkan tidak menuruti perintah atasan. Kalau ini terjadi tentunya akan 

sangat berbahaya bagi institusi sendiri karena pasti akan muncul permasalahan-
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permasalahan yang akan terjadi. Akibatnya pengadilan internal kepolisian sendiri 

tak segan-segan untuk menghukum anggotanya yang tidak disiplin, dari 

hukuman ringan sampai yang terberat yaitu dicopot sebagai anggota polri 

sehingga menjadi rakyat sipil lagi. Untuk itu lah mengapa tugas dan amanah 

yang harus diemban sebagai anggota polri semakin berat. Dituntut untuk selalu 

professional dalam perilaku sehari-hari, baik dalam pekerjaan maupun diluar 

pekerjaan.  

Suatu contoh terakhir seorang bawahan menembak mati atasannya di 

Polwiltabes Semarang. Peristiwa tragis dan memilukan sekaligus memalukan itu 

terjadi pertengahan Maret tahun 2007 lalu. Korbannya adalah Wakil Kepala 

Polwiltabes Semarang AKBP Lilik Purwanto yang tewas diberondong tembakan 

oleh anak buahnya sendiri, Briptu Hance Christianto yang diduga kecewa karena 

dimutasi ke Polres Kendal (berita Indonesia, 2007). Ihwal anggota Polri 

menembak atasannya dan kemudian bunuh diri bukan yang pertama kali terjadi. 

Sebelumnya, seperti diberitakan Media Indonesia (15/3), pada 24 April 2005 

Kasat Samapta Polres Jombang AKP Ibrahim Gani tewas ditembak Iptu Sugeng 

Triono yang stess. Sugeng kemudian menembak dirinya hingga tewas. 

Penyalahgunaan senjata api oleh oknum polisi juga terjadi dalam 

berbagai kasus. Seperti anggota Poltabes Medan Iptu Oloan Hutasoit yang 

menembak mati sepasang pengantin baru, Amrul Fahmi dan Nanda Safriani, 

pada 24 Januari 2007. Setelah itu Oloan mengakhiri hidupnya dengan 

menembakkan pistol ke kepalanya. Berikutnya, pada 8 Maret 2007, anggota 

Polres Bangkalan Briptu Rifai Yulianus menembak mati Wiwiek (isterinya), 

Ny.Hasmah (ibu mertua) Satrio Wibowo (pacar gelap Wiwiek) dan Pujianto 

(teman Satrio). Rifai pun akhirnya tewas menembak dirinya sendiri. 

Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Brigjen Pol. Teguh Soedarsono 

mengakui, moral dan etika personel Polri harus dibenahi. Kasus ini menunjukkan 

hubungan atasan dan bawahan kurang dibina dengan baik. Dasarnya adalah 

derajat, kapasitas, etika dan moril manusia di dalam Polri. Kasus ini menjadi 
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introspeksi bagaimana seharusnya atasan memperlakukan bawahan. Pemindahan 

tugas anak buah hendaknya mempertimbangkan kondisi pribadi dan keluarganya. 

“Hal inilah yang kadang tidak dipikirkan atasan,” ujarnya seperti yang dikutip 

Republika (2007). 

Kompleksnya permasalahan yang dihadapi anggota Polisi dilapangan 

akan berakibat meningkatnya tuntutan pimpinan kepada anggota agar dapat 

bekerja secara maksimal, tuntas  dan berkualitas untuk mencapai apa yang 

menjadi tujuan anggota Polisi. Hubungan antara pimpinan dan anggota 

kadangkala dapat menimbulkan permasalahan di dalam organisasi. Anggota 

merasa tidak senang ataupun tidak nyaman mendapatkan pimpinan yang menurut 

anggota tidak tepat untuk jabatan tersebut,  karena memperlakukan anggota 

dengan seenaknya dan tidak menghargai kerja anggota. Suasana kerja yang tidak 

enak antara pimpinan dengan anggota tersebut akan berakibat secara tidak 

langsung pada tugas-tugas yang diberikan. Maka dapat dipastikan  

ketidakpuasan, kekecewaan dan kebencian  anggota  atas perilaku pemimpin 

akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis anggota, bahkan ada anggota yang 

melihat, mengamati dan meniru perilaku pemimpinnya yang berakibat 

ditampilkannya prilaku tersebut oleh anggota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.  

Hasil riset Stotland dan Pedleton (dalam Yusuf, 2009) mengungkapkan 

bahwa ketika beban kerja polisi ringan, sumber utama penyebab stress anggota 

polisi adalah penolakan atau penghinaan dari atasan (pimpinan). Penghinaan itu 

dapat terlihat dari evaluasi yang buruk, kritik, ketidakmauan untuk mendukung 

tugas dalam masalah kantor dan lain-lain. Akibatnya, hubungan interpersonal 

antara petugas dan publik pun menjadi buruk. Ini artinya dampaknya yang akan 

terjadi sangat besar ketika permasalahan yang datang dari internal tubuh 

kepolisian sendiri tidak terselesaikan maka akan berdampak kepada ketidak 

profesionalan anggota polisi dalam melaksanakan tugas.     

Teori motivasi dalam manajemen SDM menyarankan jika kepuasan 

anggota organisasi dipengaruhi oleh insentif (benefit) yang diperoleh anggota 
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organisasi itu. Insentif ini bisa berwujud intrinsik atau ekstrinsik. Insentif 

intrinsik misalnya gaji atau bonus, sedangkan ekstrinsik misalnya kebanggaan 

terhadap korps atau idealisme. Kesejahteraan anggota Polri (terutama bintara dan 

tamtama) sangat memprihatinkan. Hal ini tentu harus diperhatikan oleh 

pemerintah dan masyarakat, selama masalah ini tidak terselesaikan sangat sulit 

melakukan perbaikan di dalam lembaga Polri. 

Tentu ini menjadi suatu hal yang harus benar-benar segera dapat solusi 

yang terbaik di tubuh polri sendiri. Kesejahteraan dari para anggota yang selama 

ini bisa dikatakan menjadi salah satu akar permasalahan dari ketidakstabilan di 

institusi polri sendiri harus menjadi penanganan utama dari para pimpinan 

kepolisian. Anggota polri yang menjadi ujung tombak dari kekuatan kepolisian 

sendiri, yang menjadi garda terdepan ketika terjadi permasalahan-permasalahan 

di masyarakat, maka sudah selayaknya mendapat perhatian lebih. Dengan 

harapan nantinya akan tumbuh sikap professional dari para anggota.     

Polri sebagai salah satu institusi hukum sangat diharapkan oleh 

masyarakat untuk mampu memperbaiki keadaan. Ada suatu kontradiksi yang 

terjadi ketika kita teringat akan ungkapan “polisi adalah lembaga yang paling 

dibenci tetapi juga paling dibutuhkan masyarakat”. Kita bisa melihat dalam 

kenyataan sehari-hari, setiap orang mengatakan hal yang negatif tentang polisi, 

namun ketika mereka menghadapi masalah, polisi adalah tempat untuk dimintai 

bantuan. Oleh karena itu, Polri diharapkan mampu meningkatkan kinerjanya 

dengan melakukan perbaikan diawali dengan proses rekrutmen yang benar. 

Dalam artian tidak ada lagi indikasi kecurangan dalam proses rekrutmen tersebut, 

harus benar-benar melalui seleksi tidak mudah. Tidak perduli lagi latar belakang 

calon anggota polri, yang penting semua kriteria yang telah ditetapkan telah 

memenuhi syarat maka semuanya berhak menjadi anggota polri.  

Institusi polri tentu berbeda dengan organisasi-organisasi yang sangat 

menjunjung tinggi demokrasi di dalam tubuh organisasinya. Kepolisian 

merupakan organisasi terstruktur yang mengedepankan militerisme dan patuh 
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akan atasan serta institusi itu sendiri. Tentu menjadi hal yang tabu ketika perintah 

atasan ditolak oleh para bawahan, dan bukan salah atasan juga ketika harus 

memberikan perintah kepada bawahan apapun kondisi bawahan karena memang 

sudah menjadi mekanisme pekerjaannya yang harus dipatuhi. Tetapi perlu 

adanya saling memahami antara atasan dan bawahan. Sebagai atasan harus 

mengatahui bagaimana kondisi fisik maupun psikis anggotanya serta sebagai 

bawahan harus mengerti bagaimana harus tetap profesional dalam melaksanakan 

tugas yang sedang diemban dengan menunjukkan kinerja yang baik dan 

memuaskan.  

Berangkat dari kejadian dan fenomena yang menarik diatas, peneliti 

mencoba untuk menggali lebih jauh dan mencari tahu bagaimana followership 

pada anggota polri. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, sehingga membatasi 

masalah yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran 

followership pada anggota Polri? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui “followership 

pada anggota Polri” 

  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberikan 

sumbangan atau referensi ilmiah bagi Ilmu Psikologi, khususnya di 

bidang Psikologi Industri dan Organisasi.  

b. Menjadi dasar untuk melakukan penelitian di bidang Psikologi 

Industri dan Organisasi selanjutnya. 
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2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

referensi bagi organisasi atau sebuah perusahaan mengenai 

followership dalam institusi maupun organisasi dan perusahaan.  

b. Memberikan masukan bagi Institusi Kepolisian sendiri supaya lebih 

peka terhadap kekuatan dan potensi yang dimiliki oleh anak buahnya 

(anggota Polri) dan memanfaatkannya secara baik guna meningkatkan 

kinerja Kepolisian sendiri. 


