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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah. 

Kepolisian adalah salah satu lembaga negara di Republik Indonesia 

yang yang memiliki slogan sebagai pengayom masyarakat. Selain itu aparat 

kepolisian juga memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti 

pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan menerima pengaduan 

masyarakat baik yang berupa tindakan kriminal, keamanan dan ketertiban 

masyarakat. Namun menurut salah satu masyarakat menyebutkan bahwa 

polisi kurang dekat dengan masyarakat, masih ada jarak tak terlihat yang 

membatasi antara polisi dengan Polisi. Selain itu, dalam menjalankan 

tugasnya, polisi masih bersifat pamrih dan tidak jarang meminta uang. 

Keberadaan personel polisi sangat erat kaitannya dengan masyarakat, 

karena masyarakat yang memiliki pengaruh paling besar dan merupakan 

target utama dalam memberikan pelayanan kepada mereka. Kasus 

penyalahgunaan wewenang, penganiayaan, ketidakjelasan dalam 

penyampaian informasi suatu kasus, pelecehan seksual, perbuatan tidak 

menyenangkan, serta pengusutan kasus yang tidak kunjung selesai adalah 

gambaran penyelewengan yang dilakukan personel polisi di Negeri Bumi 

Pancasila. Sehingga perlahan-lahan akan membentuk opini negatif dan sikap 

ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga Kepolisian (Trilaksono, 

2015). 

Kepolisian adalah pilar utama dalam menciptakan keamanan dan 

ketertiban masyarakat. Seharusnya opini yang terbentuk adalah polisi adalah 

sosok yang menjadi panutan untuk dijadikan contoh dan bisa diandalkan 

dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. 

Bilamana terdapat penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan tugas di 

lapangan hal ini akan membuat masyarakat ragu dengan kemampuan polisi 

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelindung dan 

pelayan masyarakat.  



2 
 

Begitu kompleksnya tantangan tugas Polisi saat ini maka Lembaga ini 

harus betul-betul berbenah dalam segala hal seperti di bidang pembinaan, 

operasional maupun pembangunan. Sumber daya manusia serta sarana dan 

prasarana. Namun di sisi lain masih terdapat akses negatif dari 

peyelenggaraan tugas pokoknya berupa penyimpangan perilaku personil 

polisi seperti penyalahgunaan wewenang/ kekuasaan (abuse of power), dan 

melakukan perbuatan tercela lainnya yang melanggar kaidah-kaidah moral, 

sosial dan keagamaan (Ngatiya, 2012). 
 

Berdasarkan hasil survey Transparansi Internasional Polri menduduki 

rangking kelima dari data lembaga/Institusi pemerintah yang paling banyak 

disorot masyarakat karena sering melakukan praktik KKN, dan akibatnya 

banyak sekali prestasi lembaga Kepolisian dalam bidang kamtibmas 

(pengamanan dan penertiban masyarakat) yang tertutupi oleh berbagai isu 

atau rumors yang berkaitan dengan penyelewengan aparat kepolisian. 

Sehingga citra di masyarakat sangatlah buruk, seolah-olah tidak ada yang 

positif tentang citra polisi (rappler.com, 2017). 

Sampai tahun 2018 berdasarkan LSI (Lembaga Survei Indonesia) 

pada hari senin 24 september 2018 pukul 18.56 wib merilis hasil survey tren 

presepsi publik tentang demokrasi, korupsi dan itoleransi yang hasilnnya 

kepolisian, pengadilan dan PNS menempati indeks korupsi yang tinggi.  

Survei dilakukan bulan agustus 2018 dengan sampel 1.520 responden, dan 

hasilnya menyebutkan dari 10,7 persen responden yang pernah berurusan 

dengan polisi. Dari jumlah tersebut didapat 33,7 persen pernah dimintai uang. 

Menurut hasil penelitian survei Universitas Indonesia bagian 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan 

Masyarakat dan Lembaga penelitian Mabes Polri pada tahun 2016 melakukan 

penelitian dalam hal mengukur kinerja yang mengedepankan profesionalitas. 

Diperoleh hasil dari 31 Polda dan di Sembilan Satker bahwa Indeks Tata 

Kepolisian masih banyak terdapat kekurangan (Sumandoyo, 2017). 

 
Menurut Tirto.id Lahan basah di kepolisian. 



3 
 

Tujuh satuan rawan suap: 

1. Satuan Lalu Lintas 

2. Satuan Reserse Narkoba 

3. Satuan Pembinaan Masyarakat 

4. Satuan Reserse Kriminal 

5. Satuan Intelkam 

6. Satuan Propam dan  

7. SPKT 
 

Satuan Lalu Lintas merupakan lahan yang paling rawan terjadinya 

praktik suap. Sedangkan Reserse Kriminal dan Satuan Narkoba merupakan 

lahan yang paling rawan terjadinya praktik pemerasan. (tirto.id) 
 

Hasilnya, pelayanan-pelayanan langsung kepada masyarakat yang 

seharusnnya mendapat nilai baik akhirnnya mendapat nilai buruk. Indikator 

yang digunakan untuk mengambarkan Indeks tata kelola Kepolisian tersebuat 

adalah keadilan, akuntabilitas, kompetensi, dan efektivitas transparansi. 

Sedangkan pada Indikator transparansi, responsif dan perilaku di Polri masih 

mendapatkan hasil yang baik. 

Kepolisian Negeri Bumi Pancasila masih memiliki krisis kepercayaan 

dari masyarakat. Hal ini dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh personel 

polisi itu sendiri. Kesalahan-kesalahan itu terus terjadi dan terulang lagi 

sehingga membuat masyarakat menganggapnya sesuatu yang tidak wajar, 

serta sudah menjadi budaya sebagai bentuk penyimpangan.  

Data Bidpropam Polda Negeri Bumi Pancasila dalam tahun 2018 

terdapat 139 kasus yang membelit personel polisi terdiri dari: 118 

pelanggaran disiplin, 7 kasus kriminal (4 perkara narkoba, 2 kasus KDRT dan 

1 kasus pencurian), 6 yang dipecat dan 13 personel polisi yang akan menyusul 

dipecat dan saat ini masih dalam proses persidangan. Selain dari data tersebut 

dari wawancara masyarakat menunjukkan bahwa masih banyak 

penyimpangan-penyimpangan di lapangan seperti: 
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1. Masih ada personel polisi Kepolisian Negeri Bumi Pancasila yang 

menggunakan narkoba dan melindungi pelaku kejahatan narkoba. Pada 

kenyataan bila masyarakat yang menggunakan narkoba akan ditindak, 

tetapi apabila polisi yang menggunakan narkoba masih bisa dilindungi, 

apabila tertangkap temannya bisa melepaskan serta rahasianya lebih 

aman dari pada masyarakat. Bagaimana masyarakatnya tidak ikut-ikutan 

apabila Polisi yang harusnya menjadi contoh bagi masyarakat dan 

sebagai penegak hukum serta memberantas peredaran narkoba mereka 

malah mencotohkan memakai barang haram tersebut.  

2. Apabila ada pengendara yang tertangkap, polisi menggunakan berbagai 

alasan untuk menjerat pengendara dengan pasal-pasal pelanggaran, 

solusinya ujung-ujungnya adalah upeti. Polisi Kepolisian Negeri Bumi 

Pancasila suka mencari-cari kesalahan pengendaranya saat melakukan 

razia tujuannya untuk kantong pribadi.  

3. Fakta di lapangan masih banyak ditemui personel polisi Negeri Bumi 

Pancasila dalam melaksanakan penegakan hukum masih tebang pilih 

hanya beraninya sama masyarakat kecil dan bila dengan pejabat publik, 

tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama mereka tidak berani. 

4. Masih ditemui personel polisi yang menerima pengaduan masyarakat 

yang kehilangan mobil atau terjadi pencurian di rumah masyarakat 

tersebut. Mereka akan bergerak dan menangani perkara kita lamban akan 

tetapi bilamana ada upeti baru mereka bergerak dengan cepat. 

Seharusnnya sesuai tugas pokoknya. Polisi tugasnya melindungi, 

mengayomi dan melayani masyarakat bukan mempersulit masyarakat. 

5. Menurut pandangan masyarakat mereka hanya takut pada senjata, 

seragam dan wewenang formalnya saja. 

6. Masyarakat yang kaya dan punya jabatan penting di negeri ini banyak 

yang menganggap bahwa polisi bisa dibeli. Selama ada uang berbagai 

pelanggaran yang dilakukan bisa lolos dari hukuman. 

7. Pada masa kebebasan pers penyelewengan polisi semakin terbuka dan 

citra polisi semakin terpuruk. 
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Kepercayaan publik adalah mutlak dibutuhkan oleh organisasi 

kepolisian agar tujuan organisasi dapat tercapai, demikian pula dengan polisi 

promoter. Promoter adalah konsep untuk mewujudkan kepolisian yang 

semakin baik melalui program peningkatan profesionalisme polisi, 

modernisasi organisasi guna mencapai tujuan berupa polisi yang terpercaya. 

(Fer, 2016). 

Pembangunan citra dan reputasi positif di lembaga Kepolisian 

Republik Indonesia itu merupakan suatu keharusan dimana bagi polisi pada 

saat ini citra positif merupakan tujuan utama untuk memperoleh kepercayaan 

publik (public trust). Bersinggung dengan soal image dan reputasi Kepolisian 

Negeri Bumi Pancasila, sudah seharusnya lembaga ini harus serius 

menangani permasalahan tentang pencitraan, untuk mencapainya diperlukan 

usaha untuk memperbaiki citra Kepolisian Negeri Bumi Pancasila yang 

selama ini dianggap kurang profesional melalui Pengelolaan citra. Pengertian 

citra itu sendiri abstrak (intangible) dan tidak dapat di ukur secara matematis, 

tetapi wujudnya dapat dirasakan dari hasil penilaian baik atau buruk 

(Ramdhani dan Wiwitan, 2018). 

Menurut Plummer (1979) dan Schur (1984) bahwa teori labeling/ 

stigmatisasi lebih fokus pada proses pemberian label yang didasarakan pada 

suatu karakteristik tertentu sehingga menjadi sumber label, kondisi adanya 

pemberian label, serta konsekuensinya terhadap penerima label. Proses 

labeling terjadi bilamana seseorang dicap dengan label penyimpang, 

delinkuen, atau kriminal atas reaksi sosial dari pelanggaran norma sehingga 

menimbukan efek dari label tersebut terhadap perilaku dari penerima label 

dimasa yang akan datang merupakan lanjutan dari perilaku yang mirip dengan 

label. 

Individu yang dicap sebagai penyimpang dapat menyebabkan 

individu bertingkah laku menyimpang dengan perilaku kesehariannya, 

melainkan dapat berperilaku sebagai orang menyimpang. Labeling 

disematkan tidak semata-mata akibat perilakunya, namun dititikberatkan 

pada siapa yang melakukan. Dalam teori ini, ada sekelompok orang yang 
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kemungkinan diberikan label kriminal karena disebabkan oleh seks, ras, kelas 

dan lainnya, yang dimiliki oleh orang tersebut (Morris, 1987). Perempuan 

kemungkinan diberi label kena sakit mental daripada laki-laki, sedangkan 

laki-laki kemungkinan diberikan label kriminal daripada perempuan. 

Penyakit mental sebagai bentuk alternatif perumpamaan untuk kejahatan 

ataupun penjelasan dari kejahatan (Morris, 1997). 

Saat ini media merupakan sarana yang sangat efektif dalam 

membangun opini baik melalui cetak maupun elektronik. Akses intenet yang 

sedemikian pesatnya harus dapat kita manajemen dengan baik melalui 

counter opini sehingga kita memerlukan Pengelolaan kesan  untuk 

meningkatkan citra positif. Pencitraan dalam sebuah Lembaga adalah sangat 

penting yang dapat dilakukan melalui kegiatan komunikasi, Dalam hal ini 

diperlukan Public Relations untuk membangun dan memelihara citra 

lembaga. Esensi dari kegiatan adalah bagaimana membuat berbagai program 

yang dapat meningkatkan citra positif lembaganya agar dapat memperoleh 

dukungan dan opini public (Purnamasari, 2007) Walaupun demikian tujuan 

utama dari setiap Lembaga Negara adalah sama yaitu memberikan pelayanan 

kepada masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang aman, adil makmur 

dan sejahtera. 

Pengelompokan kategori sosial yang didasarkan pada  sosio-kultural 

seperti kejujuran, pekerjaan, pribadi, dan sebagainya disertai dengan 

atributnya biasanya disebut stereotype. Dengan adanya stereotipe, maka 

kelompok sosial akan memperlihatkan adanya harapan serta ekspektasi 

berkaitan dengan kelompok dan anggotanya. Stereotipe merupakan sebuah 

cara yang cepat serta mudah guna menilai suatu aktivitas kelompok dan 

anggota-anggota di dalamnya. Simbol umum yang biasa diakui oleh 

masyarakat dalam suatu status sosial biasa disebut dengan identitas sosial. 

Orang dikenal serta dapat dibedakan dengan orang lain berdasarkan identitas 

sosialnya, tidak dari status sosial yang disandangnya. 

Identitas sosial yang ada pada individu berguna untuk membedakan 

antar individu yang memiliki tingkat status sosial yang sama. Identitas sosial 
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individu bukan hanya sebagai ciri dari tiap individu tetapi juga sebagai 

harapan yang normatif dari masyarakat bahkan telah berubah menjadi 

tuntutan. Adapun tuntutan itu biasa disebut dengan virtual social identity 

yang didasarkan pada stereotipe serta atribut yang dilekatkan. Adapun atribut 

sosial serta kategori nyata yang dimiliki oelh seseorang biasa disebut dengan 

actual social identity. 

Menurut Goffman (1959) bahwa semua waktu yang kita punya adalah 

seperti panggung sandiwara dan kita akan kita pamerkan dan sajikan 

kehidupan sebenarnya adalah laksana panggung sandiwara dan di sana 

memang kita pamerkan serta sajikan semua tentang kehidupan kita di dunia. 

Disini Goofman lebih tertarik dengan adannya pertemuan antara wajah 

dengan wajah dan kehadiran dari masing–masing individu ketika saling 

bertemu secara langsung.  

Goffman (1959) membatasi penampilan rutin sebagai pola tindakan 

yang ditetapkan sebelumnya, terungkap pada saat melakukan pertunjukan dan 

yang bisa dilakukan atau diungkapkan dalam kesempatan lain. Dalam 

kesehariannya interaksi seseorang biasannya dilihat dari tindak tanduknya 

dan individu lain sebagai penonton yang menerima pertujukan tersebut. 

Sebagai contoh missal seorang polisi sedang bertugas menjaga ketertiban dan 

kelancaran lalu lintas di jalan, Dia harus benar-benar melaksanakan 

pengaturan lalu lintas sesuai peraturan yang berlaku sehingga kecelakaan, 

kemacetan dan kejahatan di jalan tidak terjadi, Apabila situasi itu berjalan 

lancar tentunya masyarakat merasa senang dan percaya bahwa polisi bisa 

membuat perjalanan mereka tidak terganggu dan lalu lintas berjalan lancar 

dan tertib. 

Menurut Goffman (1959) ada dua bidang penampilan yaitu front 

region (penampilan di depan panggung) dan back stage (penampilan di 

belakang panggung). Yang dimaksud dengan penampilan di depan panggung 

kehidupan adalah penampilan yang ditampakkan dalam interaksi sehari-hari 

dengan individu yang lain dan bisa dilihat dari penampilan dan gaya sesorang 

dalam bertindak tanduk. Mengatasi masalah pencitraan bisa dilakukan 
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dengan metode manajemen kesan dimana sesuai dengan peryataan Goofman 

bahwa Organisasi dan Individu harus memelihara kesan membangun citra 

yang sama dan sebangun dengan tentang apa yang ingin disampaikan kepada 

publik.  

Pengelolaan kesan  dapat diartikan sebagai usaha seseorang untuk 

menampilkan kesan pertama yang baik. Ada beberapa macam motif dan 

strategi dari teori ini yaitu: 

1.  Ingratation (perilaku menyenangkan/memuji/menjilat). 
2.  Self-promotion (promosi diri).  
3.  Exemplification (memberi contoh).  
4.  Intimidation (intimidasi).  
5.  Supplication perilaku memohon.  

 
Pengelolaan kesan  mengacu pada proses di mana orang berusaha 

untuk memengaruhi cara orang lain memandang mereka. Pengelolaan kesan 

merupakan fenomena umum di tempat kerja di mana karyawan mungkin 

dapat terlibat dalam perilaku tersebut untuk meningkatkan citra diri mereka 

(Ariani, 2014). Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda terhadap 

suatu hal, dan dipengaruhi oleh persepsi, kognisi, motivasi, dan kebutuhan 

seseorang.  

Segi psikologi komunikasi, kita dapat menyatakan bahwa makin baik 

hubungan interpersonal maka efektif komunikasi akan makin terbuka untuk 

individu menggungkapkan tentang dirinnya sehingga makin cermat pula 

orang lain mempresepsikan dan persepsi dirinnya sendiri. Hubungan 

komunikasi antar pribadi yang efektif akan dapat membantu pelaku 

organisasi untuk mendapatkan lingkungan kerja yang kondusif. Sebaliknya 

jika komunikasi antar pribadi tidak efektif akan menyebabkan lingkungan 

kerja tidak nyaman dan menghambat kemajuan organisasi (Bahri, 2018). 

Kondisi ini dalam suatu institusi bisa distigmakan sebagai bentuk 

penyimpangan dari tujuan berkomunikasi.  

Menurut Goffman (1959) mendefinisikan stigma adalah sebagai 

proses dinamis dari devaluasi yang secara signifikan mendiskredit seorang 

individu di mata individu lainnya. Stigmatisasi terhadap personel polisi 
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disebabkan karena polisi tidak bisa membatasi penampilan yang seharusnya 

dia simpan ini ditampilkan di depan panggung (front region) seperti apabila 

ada pelanggar lalu lintas dijalanan yang seharusnnya ditilang tapi malah 

diajak negosiasi untuk membayar langsung dan tidak diberi surat tilang.  

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 ayat (1) menyatakan: 

“Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak 

dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar 

sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia. Selanjutnya dalam 

pasal 1 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 berbunyi:  Kepolisian adalah 

segala ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Sesuai bunyi Undang-Undang diatas maka sudah seharusnnya Polisi 

mengayomi, melindungi dan melayani bukan sebaliknya melakukan 

penyalahgunaan wewenangnnya dan melakukan perbuatan tercela yang 

melanggar kaidah-kaidah moral, sosial dan keagamaan seperti: meminta 

upeti, mempersulit, dan menyakiti masyarakat. Selain itu sudah seharusnya 

personel polisi menjadi pelayan, pelindung dan pengayom masyarakat 

dengan tidak membeda-bedakan suku, agama ras atau golongan. 

Memang tidak semua personel polisi menyebabkan citra yang buruk 

pada Kepolisian Negeri Bumi Pancasila hanya beberapa personel saja yang 

melakukan tindakan melanggar etika Kepolisian. Permasalahn ini diperlukan 

pembenahan di segala bidang yang dimulai dari petinggi-petinggi Polri 

sehingga penyebab jeleknya citra polisi dimasyarakat harus dihapuskan. 

Semboyan Promoter dalam rangkaian kebijakan dan agenda pembangunan 

Polri untuk lebih baik yaitu professional, modern dan terpercaya. Adanya 

komitmen untuk mewujudkan polisi promoter merupakan upaya untuk 

memperbaiki citra polisi yang selama ini dianggap kurang professional, 

kurang modern dan kurang dipercaya oleh masyarakat. 

Pemahaman yang benar atas substansi promoter ini akan mampu 

menumbuhkan stigma positif atas kinerja aparatur kepolisian saat ini dan di 
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masa mendatang. Polisi harus profesional menghadapi kompetisi, dinamika 

tugas, dan tantangan profesi. Profesional dimasa kini adalah Polisi harus 

menyelesaikan penanganan-penanganan kasus kasus secara professional 

dan segera menuntaskan reformasi internal di dalam tubuh polisi. 

Peningkatkan pelayanan Polri secara professional diperlukan peningkatan 

kesejahteraan personel polisi terlebih dulu untuk menghindari perilaku 

korupsi, kolusi dan nepotisme. untuk tata kelembagaan diperlukan 

pemenuhan anggaran, pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana secara 

proporsionalitas. Serta dalam proses penegakan hukum polisi harus lebih 

berkeadilan dan profesionalisme. Hal penguatan pemeliharaan ketertiban 

dan keaman masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi. 

Profesionalitas polisi tidak akan terjadi tanpa dukungan dari masing-

masing personel polisi itu sendiri dan kemampuan polisi harus 

menyesuaikan perkembangan jaman. Polisi Promoter adalah bagian tak 

terpisahkan dari modernitas yang terjadi di era globalisasi. Polisi modern 

harus mampu memberi pelayanan kepada masyarakat yang cenderung 

instan saat ini dengan basis informasi teknologi.  

Penelitian Wayne & Liden telah difokuskan terutama pada 

bagaimana pengelolaan kesan mempengaruhi nilai pada prediktor kinerja 

sehingga pengelolaan kesan akan berhubungan negatif dengan prestasi 

kerja. Penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk tertentu dari 

pengelolaan kesan dapat memengaruhi bagaimana seorang karyawan 

dievaluasi yang mengarah ke peringkat yang lebih baik dalam penilaian 

kinerja (Ariani, 2014). 

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa dimensi pengelolaan 

kesan berpengaruh pada individu dalam melakukan perilaku kewargaan 

organisasional, karena bagaimanapun, hubungan antara pengelolaan kesan 

dan perilaku kewargaan organisasional mungkin berbeda untuk pekerjaan 

yang berbeda (Viswesvaran, Ones, & Hough, 2001). Oleh karena itu, 

karyawan bisa terlibat dalam perilaku kewargaan organisasional untuk 
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mencari atau untuk menciptakan citra diri yang positif di mata orang lain 

(Ariani, 2014). 

Berdasarkan uraian yang terdahulu peneliti hendak mengkaji 

berkaitan permasalahan tentang “normalisasi stigma Kepolisian Negeri Bumi 

Pancasila”. 

 
1.2. Perumusan Masalah  

Berdasarkan dari fenomena tersebut di atas, diperoleh rumusan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Impression Management menggunakan teknik 

normalisasi stigma dalam meningkatkan citra di Kepolisian Negeri Bumi 

Pancasila? 

2. Mengapa menggunakan metode normalisasi stigma dalam meningkatkan 

citra di Kepolisian Negeri Bumi Pancasila? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian:  

1. Untuk mengatasi pelaksanaan Impression Management dengan 

menggunakan teknik normalisasi stigma dalam meningkatkan citra di 

Kepolisian Negeri Bumi Pancasila. 

2. Untuk mendeskripsikan metode normalisasi stigma dalam meningkatkan 

citra di Kepolisian Negeri Bumi Pancasila. 

 
1.4. Manfaat Penelitian. 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Secara teoritik, penelitian ini dapat menemukan proposisi teori tentang 

normalisasi stigma. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Secara praktis adalah sebagai salah satu alternatif bentuk terobosan 

rujukan baru bagi semua pihak, baik untuk pemerintah, lembaga, 

institusi, organisasi maupun pihak lain yang terkait normalisasi stigma 
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serta dapat diterima sebagai kontribusi untuk meningkatkan kinerja 

aparat. 
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