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PENGANTAR 
 

 Indeks Tata Kelola Kepolisian RI (ITK) mulai diinisiasi pada tahun 2014 sebagai 

instrumen evaluasi keberhasilan Reformasi Birokrasi Polri (RB Polri).  ITK muncul 

sebagai jawaban karena hingga saat ini pengukuran yang ada belum dilakukan secara 

komprehensif, selain itu belum menggambarkan kebijakan strategis dan kegiatan 

yang harus dilakukan untuk mencapai target RB Polri dalam mewujudkan aparatur 

Polri yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan prima 

Kepolisian dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri menuju 

pemerintahan yang baik (good governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih 

(clean government).  

 Untuk menjawab kebutuhan Polri, diperlukan pengukuran sebagai komponen 

pengungkit yang memenuhi dua hal: Pertama, diperlukan pengukuran yang secara 

spesifik menunjukkan fungsi-fungsi yang bermasalah. Kedua, diperlukan pengukuran 

yang bisa menggambarkan aspek tata kelola yang perlu diperbaiki di Kepolisian, 

sehingga ITK diperlukan untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan diatas. 

Untuk melaksanakan ITK, Polri bekerjasama dengan Kemitraan (Partnership for 

Governance Reform) sebagai pihak ekternal yang telah memiliki kredibilitas dan 

pengalaman dalam pengukuran indeks tatakelola pemerintahan yaitu Police 

Governance Index (PGI) tingkat Propinsi dan Kabupaten. Kerjasama ini dilaksanakan 

berdasarkan Nota Kesepahaman antara Polri dan Kemitraan Nomor : B/ 55/XII/2014-

Nomor : 005/MoU/Des/2014 tanggal 16 Desember 2014 tentang Penyusunan ITK 

dalam rangka pengukuran kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 
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ITK memiliki kelebihan dibandingkan pengukuran yang sudah ada karena 

memiliki prinsip tata kelola kepolisian yang baik yaitu 1). ITK adalah pengukuran yang 

obyektif dan komprehensif terhadap kinerja tata kelola Polri; 2). ITK dapat digunakan 

sebagai landasan untuk pengambilan kebijakan berdasarkan bukti (evident based); 3). 

ITK dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan yang dicapai; 4). ITK dapat 

digunakan untuk melihat profil tata kelola setiap Polda yang menggambarkan kinerja 

Satker berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik; 4). ITK dapat dijadikan 

database karena memiliki data yang kaya mengenai tata kelola kepolisian; 5). 

Peringkat secara umum berdasarkan Polda; 6). Peringkat berdasarkan fungsi; dan 7). 

ITK dapat dijadikan sebagai alat untuk memperbandingkan secara obyektif, fair, dan 

akurat antar Polda seluruh Indonesia. 

Prinsip-prinsip tata kelola kepolisian yang baik ditetapkan dalam 7 (tujuh)  

arena/fungsi kepolisian yang secara universal diyakini dapat mewujudkan sasaran RB 

Polri yang diintegrasikan dengan tugas pokok Polri sebagaimana amanat Undang-

undang Nomor 2 tahun 2002 selaku pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat 

(linyomyan), memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) dan 

penegakkan hukum (gakkum) meliputi fungsi Sabhara, Reskrim, Lantas, Intelkam, 

Binmas, Polair dan SDM. 
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KERANGKA TEORI 

1. Konsep ITK   

Penilaian RB Polri secara universal ditetapkan dalam Permenpan-RB 

Nomor 14 tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi Polri (PMPRB). Namun model PMPRB tersebut, tidak seluruhnya dapat 

diterapkan untuk mengukur 

tingkat keberhasilan RB Polri 

dalam mewujudkan  aparatur 

Polri yang bersih dan bebas 

dari KKN, peningkatan kualitas 

pelayanan publik kepada 

masyarakat dan peningkatan 

kapabilitas dan akuntabilitas 

kinerja Polri, hal ini disebabkan 

karena indikator model PMPRB 

yang diyakini sebagai unsur 

pengungkit dari 8 (delapan) 

area perubahan bidang 

Organisasi, Tata Laksana, Peraturan Perundang-Undangan, SDM Aparatur, 

Pengawasan, Akuntabilitas, Pelayanan Publik,  Mind Set dan Culture Set 

Aparatur tersebut diberlakukan untuk mengukur kinerja seluruh Kementerian/ 

Lembaga. Berdasarkan serangkaian diskusi intensif antara Kemitraan dan 

Mabes Polri, kinerja tatakelola Kepolisian tingkat Polda akan diukur dengan 

indeks yang disebut Indeks Tatakelola Kepolisian (ITK) 

ITK terinspirasi dari Indonesia Governance Index  (IGI)  yang 

merupakan alat untuk mengukur kinerja pemerintahan daerah, khususnya 

terhadap empat arena pemerintahan yaitu arena pemerintah (legislatif                     

dan eksekutif), birokrasi, masyarakat sipil, dan masyarakat ekonomi 

berdasarkan beberapa kriteria data yang obyektif dan terukur. Hasil dari IGI 

menyajikan (1) Profil kinerja tatakelola pemerintahan di masing-masing 

provinsi, (2) Peringkat secara keseluruhan dari semua provinsi, (3) Peringkat 

provinsi ber dasarkan arena tatakelola, (4) Data-data komprehensif terkait 

dengan isu-isu tatakelola pemerintahan yang baik (good governance). 
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Setelah melakukan serangkaian diskusi menggunakan metode desk 

review untuk mengumpulkan informasi seputar pengukuran kinerja Kepolisian 

di beberapa Negara, hasilnya berdasarkan review atas pengukuran kinerja 

Polisi di negara Inggris, Wales, New Zealand, Afrika Selatan, dan negara-

negara lain di dunia, berhasil ditemukan gambaran tentang prinsip-prinsip 

pengukuran kepolisian yaitu: 1) Kompetensi; 2) Responsif; 3) Perilaku 

(manner); 4) Transparansi; 5) Keadilan; 6) Efektivitas dan 7) 

Akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut selanjutnya diintegrasikan dalam tugas 

pokok dan fungsi Polri, dengan beberapa pertimbangan utama, antara lain: 1) 

Indikator tersebut harus dapat mengukur tata kelola Polri. 2) Indikator yang 

dipilih merupakan variabel yang memiliki tingkat signifikansi yang tinggi 

sebagai pengungkit keberhasilan reformasi birokrasi. 3) Indikator tersebut 

harus memiliki ketersediaan data.  4) Indikator tersebut harus dapat ditemukan 

di seluruh Polda karena tidak adil menilai sesuatu yang bisa diukur di suatu 

Polda tapi tidak ada di Polda lain. Gambaran model PMPRB sebagai berikut : 
 

MODEL PMPRB 
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a. Komponen Pengungkit 

1) Program Manajemen Perubahan. 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Tim Reformasi Birokrasi (RB). Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) Tim RB telah 
dibentuk 2) Tim RB telah melaksanakan tugas sesuai 

rencana kerja Tim RB 3) Tim RB telah melakukan 
monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi 
telah ditindaklanjuti. 

b) Road Map RB. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah: 1) Road Map telah disusun dan 

diformalkan 2) Road Map telah mencakup 8 area 
perubahan 3) Road Map telah mencakup "quick win" 4) 
Penyusunan Road Map telah melibatkan seluruh unit 

organisasi 5) Telah terdapat sosialisasi dan internalisasi 
Road Map kepada anggota organisasi. 

c)  Pemantauan dan evaluasi RB. Pengukuran indikator ini 
dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) PMPRB telah 

direncanakan dan diorganisasikan dengan baik 2) Aktivitas 
PMPRB telah dikomunikasikan pada masing-masing unit 
kerja 3) Telah dilakukan pelatihan yang cukup bagi Tim 

Asessor PMPRB 4) Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh 
Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku 5) Para 

asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja 
sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi 6) Koordinator 

asesor PMPRB melakukan reviu terhadap kertas kerja 
asesor sebelum menyusun kertas kerja instansi 7) Rencana 
aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan 

dilaksanakan. 

d) Perubahan pola pikir dan budaya kinerja. Pengukuran 

indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) 
Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi secara aktif dan 

berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi 2) 
Terdapat media komunikasi secara reguler untuk 
mensosialisasikan tentang RB yang sedang dan akan 

dilakukan 3) Terdapat upaya untuk menggerakkan 
organisasi dalam melakukan perubahan melalui 

pembentukan agent of change ataupun role model. 
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2) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan. 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Harmonisasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah: 1) Telah dilakukan identifikasi 

peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak 
sinkron 2) Telah dilakukan analisis peraturan perundang-

undangan yang tidak harmonis/ tidak sinkron 3) Telah 
dilakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang 
tidak harmonis/ tidak sinkron 4) Telah dilakukan revisi 

peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ tidak 
sinkron. 

b) Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan 
perundangundangan. Pengukuran indikator ini dilakukan 
dengan melihat kondisi apakah 1) Adanya sistem 

pengendalian penyusunan peraturan perundangan. 2) 
Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan 

mensyaratkan adanya rapat koordinasi 3) Sistem 
pengendalian penyusunan peraturan perundangan 

mensyaratkan adanya naskah akademis/kajian/policy 
paper 4) Sistem pengendalian penyusunan peraturan 
perundangan mensyaratkan adanya paraf koordinasi 5) 

Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundangan 
mensyaratkan adanya evaluasi  

3) Penataan dan Penguatan Organisasi Penataan 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Evaluasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah: 1) Telah dilakukan evaluasi yang 
bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan 

ukuran organisasi 2) Telah dilakukan evaluasi yang 
mengukur jenjang organisasi 3) Telah dilakukan evaluasi 

yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi 4) Telah 
dilakukan evaluasi yang menganalisis satuan organisasi 

yang berbeda tujuan namun ditempatkan dalam satu 
kelompok 5) Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis 
kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih 

dari seorang atasan 6) Telah dilakukan evaluasi yang 
menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja 

yang akan dihasilkan 7) Telah dilakukan evaluasi atas 
kesesuaian struktur organisasi dengan mandat 8) Telah 
dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan  
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tumpang tindih fungsi dengan instansi lain 9) Telah 
dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur 

organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan 
strategis. 

b) Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi 
apakah hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan 

mengajukan perubahan organisasi kepada Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.  

4) Penataan Tatalaksana. 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) 

kegiatan utama. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah: 1) Telah memiliki peta proses 
bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi 2) Peta proses 

bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur 3) operasional 
tetap (SOP) Prosedur operasional tetap (SOP) telah 

diterapkan 4) Peta proses bisnis dan prosedur operasional 
telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan 

tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi. 

b) E-Government. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah: 1) Sudah memiliki rencana 

pengembangan e-government di lingkungan instansi 2) 
Sudah dilakukan pengembangan e-government di 

lingkungan internal dalam rangka mendukung proses 
birokrasi (misal: intranet, sistem perencanaan dan 

penganggaran, sistem database SDM, dll) 3) Sudah 
dilakukan pengembangan e-government untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

(misal: website untuk penyediaan informasi kepada 
masyarakat, sistem pengaduan) 4) Sudah dilakukan 

pengembangan e-government untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan 

transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan 
melalui website, melakukan pembayaran, dll). 

c) Keterbukaan informasi publik. Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan melihat kondisi apakah 1) Ada kebijakan 
pimpinan tentang keterbukaan informasi publik (identifikasi 

informasi yang dapat diketahui oleh publik dan mekanisme 
penyampaian) 2) Menerapkan kebijakan keterbukaan 
informasi publik 3) Melakukan monitoring dan evaluasi 

pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik. 
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5) Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan 
organisasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

melihat kondisi apakah: 1) Analisis jabatan dan analisis 
beban kerja telah dilakukan 2) Perhitungan kebutuhan 

pegawai telah dilakukan 3) Rencana redistribusi pegawai 
telah disusun dan diformalkan 4) Proyeksi kebutuhan 5 
tahun telah disusun dan diformalkan 5) Perhitungan 

formasi jabatan yang menunjang kinerja utama instansi 
telah dihitung dan diformalkan; 

b) Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel 
dan bebas KKN. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 
melihat kondisi apakah: 1) Pengumuman penerimaan 

diinformasikan secara luas kepada masyarakat 2) 
Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan 

pasti (online) 3) Persyaratan jelas, tidak diskriminatif 4) 
Proses seleksi transparan, objektif, adil, akuntabel dan 

bebas KKN 5) Pengumuman hasil seleksi diinformasikan 
secara terbuka; 

c) Pengembangan pegawai berbasis kompetensi. Pengukuran 

indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) 
Telah ada standar kompetensi jabatan 2) Telah dilakukan 

asessment pegawai 3) Telah diidentifikasi kebutuhan 
pengembangan kompetensi 4) Telah disusun rencana 

pengembangan kompetensi dengan dukungan anggaran 
yang mencukupi 5) Telah dilakukan pengembangan 
pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan 

kebutuhan pengembangan kompetensi 6) Telah dilakukan 
monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis 

kompetensi secara berkala. 

d)  Promosi jabatan dilakukan secara terbuka. Pengukuran 

indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) 
Kebijakan promosi terbuka telah ditetapkan 2) Promosi 
terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi telah 

dilaksanakan 3) Promosi terbuka dilakukan secara 
kompetitif dan obyektif 4) Promosi terbuka dilakukan oleh 

panitia seleksi yang independen 5) Hasil setiap tahapan 
seleksi diumumkan secara terbuka; 
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e) Penetapan kinerja individu. Pengukuran indikator ini 
dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) Terdapat 

penerapan Penetapan kinerja individu 2) Terdapat 
penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja 

organisasi 3) Ukuran kinerja individu telah memiliki 
kesesuaian dengan indikator kinerja individu level 

diatasnya 4) Pengukuran kinerja individu dilakukan secara 
periodik 5) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas 
pencapaian kinerja individu. 6) Hasil penilaian kinerja 

individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir 
individu 7) Capaian kinerja individu telah dijadikan dasar 

untuk pemberian tunjangan kinerja; 

f) Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 
pegawai. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

melihat kondisi apakah: 1) Aturan disiplin/kode etik/kode 
perilaku instansi telah ditetapkan 2) Aturan disiplin/kode 

etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan, 3) 
Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan 

disiplin/kode etik/kode perilaku instansi 4) Adanya 
pemberian sanksi dan imbalan (reward); 

g) Pelaksanaan evaluasi jabatan. Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) Informasi 
faktor jabatan telah disusun 2) Peta jabatan telah 

ditetapkan 3) Kelas jabatan telah ditetapkan. 

h)  Sistem informasi kepegawaian. Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) Sistem 
informasi kepegawaian telah dibangun sesuai kebutuhan 
2) Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh 

pegawai 3) Sistem informasi kepegawaian terus 
dimutakhirkan 4) Sistem informasi kepegawaian digunakan 

sebagai pendukung pengambilan kebijakan manajemen 
SDM. 

6) Penguatan Pengawasan.  

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Gratifikasi. Pengukuran indikator ini dilakukan dengan 

melihat kondisi apakah: 1) Telah terdapat kebijakan 
penanganan gratifikasi 2) Telah dilakukan public campaign 

3) Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan 4) Telah 
dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi 5) 
Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah 

ditindaklanjuti; 
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b) Penerapan SPIP. Pengukuran indikator ini dilakukan 
dengan melihat kondisi apakah: a) Telah terdapat 

peraturan Pimpinan organisasi tentang SPIP b) Telah 
dibangun lingkungan pengendalian c) Telah dilakukan 

penilaian risiko atas organisasi d) Telah dilakukan kegiatan 
pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah 

diidentifikasi e) SPI telah diinformasikan dan 
dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait f) Telah 
dilakukan pemantauan pengendalian intern; 

c) Pengaduan masyarakat. Pengukuran indikator ini dilakukan 
dengan melihat kondisi apakah: a) Telah disusun kebijakan 

pengaduan masyarakat b) Penanganan pengaduan 
masyrakat telah diimplementasikan c) Hasil penanganan 
pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d) Telah 

dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan 
masyarakat e) Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan 

masyarakat telah ditindaklanjuti; 

d) Whistle blowing system. Pengukuran indikator ini dilakukan 

dengan melihat kondisi apakah: a) Telah terdapat whistle 
blowing system b) Whistle blowing system telah 
disosialisasikan c) Whistle blowing system telah 

diimplementasikan d) Telah dilakukan evaluasi atas whistle 
blowing system e) Hasil evaluasi atas whistle blowing 
system telah ditindaklanjuti;  

e) Penanganan benturan kepentingan. Pengukuran indikator 

ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) Telah 
terdapat penanganan benturan kepentingan b) 
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan c) 

Penanganan benturan kepentingan telah 
diimplementasikan d) Telah dilakukan evaluasi atas 

penanganan benturan kepentingan e) Hasil evaluasi atas 
penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti; 

f) Pembangunan zona integritas. Pengukuran indikator ini 
dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) Telah 
dilakukan pencanangan zona integritas b) Telah ditetapkan 

unit yang akan dikembangkan menjadi zona integritas c) 
Telah dilakukan pembangunan zona integritas d) Telah 

dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah 
ditentukan e) Telah terdapat unit kerja yang ditetapkan 
sebagai “menuju WBK/WBBM”; 
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g) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pengukuran 
indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) 

Rekomendasi APIP didukung dengan komitmen pimpinan 
b) APIP didukung dengan SDM yang memadai secara 

kualitas dan kuantitas. c) APIP didukung dengan anggaran 
yang memadai d) APIP berfokus pada client dan audit 

berbasis risiko. 

7) Penguatan Akuntabilitas Kinerja. 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Keterlibatan pimpinan. Pengukuran indikator ini dilakukan 
dengan melihat kondisi : 1) Apakah pimpinan terlibat 

secara langsung pada saat penyusunan Renstra 2) Apakah 
pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan 
Penetapan Kinerja 3) Apakah pimpinan memantau 

pencapaian kinerja secara berkala; 

b) Pengelolaan akuntabilitas kinerja. Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan melihat kondisi : 1) Apakah terdapat 
upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani 

akuntabilitas kinerja 2) Apakah pedoman akuntabilitas 
kinerja telah disusun 3) Sistem Pengukuran Kinerja telah 
dirancang berbasis elektronik 4) Sistem Pengukuran 

Kinerja dapat diakses oleh seluruh unit 5) Pemutakhiran 
data kinerja dilakukan secara berkala. 

8) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. 

Indikator untuk mengukur pencapaian program ini digunakan:  

a) Standar pelayanan. Pengukuran indikator ini dilakukan 
dengan melihat kondisi apakah: 1) Terdapat kebijakan 
standar pelayanan 2) Standar pelayanan telah 

dimaklumatkan 3) Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar 
pelayanan 4) Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar 

pelayanan 5) Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP; 
b) Budaya pelayanan prima. Pengukuran indikator ini 

dilakukan dengan melihat kondisi apakah: 1) Telah 
dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan 
budaya pelayanan prima (contoh: kode etik, estetika, 

capacity building, pelayanan prima) 2) Informasi tentang 
pelayanan mudah diakses melalui berbagai media 3) Telah 

terdapat sistem reward/punishment bagi pelaksana 
layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima 
layanan bila layanan tidak sesuai standar 4) Telah terdapat 

sarana layanan terpadu/terintegrasi 5) Terdapat inovasi 
pelayanan; 
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c) Pengelolaan pengaduan. Pengukuran indikator ini 
dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) Terdapat 

media pengaduan pelayanan b) Terdapat SOP pengaduan 
pelayanan c) Terdapat unit yang mengelola pengaduan 

pelayanan d) Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh 
pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan 

e) Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / 
masukan; 
 

d) Penilaian kepuasan terhadap pelayanan. Pengukuran 
indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) 
Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap 

pelayanan b) Hasil survey kepuasan masyarakat dapat 
diakses secara terbuka c) Dilakukan tindak lanjut atas hasil 

survey kepuasan masyarakat; 
 

e) Pemanfaatan teknologi informasi Pengukuran indikator ini 
dilakukan dengan melihat kondisi apakah: a) Telah 

memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam 
pemberian.pelayanan b) Telah menerapkan teknologi 
informasi dalam memberikan c) pelayanan Telah dilakukan 

perbaikan secara terus menerus. 
 

b Komponen Hasil  

Sasaran Reformasi Birokrasi (RB), sebagaimana dituangkan dalam 

Grand Design RB 2010 – 2025 mencakup tiga aspek yaitu:  

1) Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. 
Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN 

diukur dengan menggunakan ukuran: a. Nilai persepsi korupsi 
(survei eksternal) b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas 

laporan keuangan instansi pemerintah.  

2) Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada 

masyarakat. Sasaran terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan 
publik kepada masyarakat diukur melalui nilai persepsi kualitas 
pelayanan (survei eksternal).  

3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Birokrasi 
Sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja 

birokrasi diukur melalui a. Nilai akuntabilitas kinerja b. Nilai 
kapasitas organisasi (survei internal). 

 

 



 

  

 
 

 

  14 
   
  

 

Indek Tata Kelola Kepolisian 
 

  
 

2. Memahami  Bidang, Prinsip, Indikator dan Arena  

Prinsip tatakelola Polri berbeda dengan prinsip tatakelola dari beberapa 

negara yang ditentukan berdasarkan tugas pokok polisi, output dan outcome 

antara lain : Kepolisian Inggris menetapkan lima prinsip tatakelola yaitu 

Confidence and Satisfaction (Outcome); Local Crime and Policing (Officer 

Behaviour); Protection from 

Serious Harm (Officer 

Behaviour); Value for Money 

and Productivity (Officer 

Behaviour); Managing the 

Organization (Policies and 

Practices) sedangkan Selandia 

Baru menetapkan dua prinsip 

sebagai indicator keberhasilan 

tatakelola kepolisian yaitu 

Confident, Safe and Secure 

Communities; Less Actual 

Crime and Road Trauma, 

Fewer Victims. 

Sementara itu, Bappenas merumuskan indikator tatakelola pemerintahan 

yang baik (good governance) memberikan empat belas indikator, yaitu: (1) 

wawasan kedepan; (2) keterbukaan dan transparansi; (3) partisipasi 

masyarakat; (4) tanggung gugat/akuntabilitas; (5) supermasi hukum; (6) 

demokrasi; (7) profesionalisme dan kompetensi; (8) responsivitas; (9) 

efektivitas dan efisiensi; (10) desentralisasi; (11) kemitraan dengan dunia 

usaha swasta dan masyarakat; (12) komitmen pada pengurangan 

kesenjangan; (13) komitmen pada perlindungan lingkungan hidup; (14) 

komitmen pada pasar yang adil. 

 

Menurut Partnership for Governance Reform ada 6 indikator prinsip 

“good governance” yaitu: (1) transparansi; (2) akuntabilitas; (3) partisipasi; (4) 

keadilan/fairness; (5) efisiensi; dan (6) efektivitas sedangkan ITK 

menetapkan 7 prinsip good governance perpolisian yaitu (1) kompetensi, 

(2) responsif (3) manner/perilaku (4) transparan (5) fairness (6) efektivitas dan 

(7) akuntabilitas. Tujuh prinsip tersebut mengukur kinerja Polri terhadap                

7 arena/fungsi yang secara universal diyakini berkontribusi dalam implementasi 

ITK dalam  mencapai  sasaran  RB  dan tugas  pokok Polri  serta  memberikan  
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pelayanan prima secara internal yang diintegrasikan dalam unit kerja utama di 

masing-masing Satker sesuai tugas pokok Polri/bidang linyomyan, 

harkamtibmas dan gakkum sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 2 

tahun 2002 tentang Polri yaitu arena/fungsi Sabhara, Reskrim, Lantas, 

Intelkam, Binmas, Polair dan SDM. Dengan menggunakan tujuh prinsip 

tersebut akan diperoleh data dari masyarakat dan anggota terhadap kesehatan 

organisasi Polri berdasarkan 6 indikator utama dan 161 indikator bidang 

sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, pengawasan, system 

metoda dan inovasi terhadap fungsi Binmas, Lalulintas, Intelkam, Polair, 

Reskrim (Um, Khus, Narkoba), Sabhara dan SDM 

Prinsip kompetensi meliputi kapasitas dan kemampuan anggota pada 

Satker di tingkat Polda untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik, data 

ini terdapat pada data obyektif (jumlah personel : DSP dan Riil), Dikjur, 

sarpras/peralatan, anggaran sd realisasi dan piranti lunak). Prinsip responsif 

merupakan daya tanggap Satker di tingkat Polda dalam menjalankan tugasnya, 

terdapat pada data questioner internal dan ekternal. Prinsip perilaku 

mencakup sikap dan tindakan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran 

Satker di tingkat Polda dalam menjalankan tugasnya, terdapat pada data 

obyektif pelanggaran kode etik, disipilin, pidana, data persepsi/ questioner 

ekternal/internal al: integritas. Prinsip transparan merupakan kondisi dimana 

informasi Satker di tingkat Polda dapat diakses oleh publik, terdapat pada data 

obyektif uji kepatutan/asesment, rektuitmen (ekternal yang terlibat dalam 

proses), uji akses, observasi pelayanan publik. Prinsip fairness (keadilan) 

merupakan kondisi dimana implementasi tugas oleh Satker di tingkat Polda 

berlaku adil kepada seluruh stakeholder tanpa terkecuali, terdapat pada data 

obyektif (data laki-laki, perempuan, penugasan dan sprin). Prinsip efektifitas 

merupakan ketercapaian target dan tujuan sesuai dengan perencanaan Satker 

di tingkat Polda, terdapat pada data membandingkan data-data obyektif misal 

anggaran penyelesaian kasus dengan anggota yang ada dll, sedangkan prinsip 

akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban kinerja dan proses 

pelaksanaan tugas oleh Satker di tingkat Polda terhadap publik, terdapat pada 

data hasil LAKIP, Sprin dan hasil pelaksanaan tugas, jumlah sarpras yang 

terdaftar di SIMAK BMN. 

Pemilihan indikator utama dan indikator disusun berdasarkan struktur 

indikator dengan menempatkan indikator-indikator yang relevan ke dalam 

hierarchy of significance, sehingga pada akhirnya akan didapat sejumlah kecil 

indikator yang memiliki kemampuan yang kuat dan discriminating power yang 

tinggi dan tidak ada tumpang tindih antar satu indikator dengan indikator lain.  
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Indikator-indikator tersebut dibangun berdasarkan fungsi-fungsi dan 

otoritas Polda serta relevansi terhadap isu-isu maupun proses-proses tata 

kelola. Setiap indikator disertai justifikasi yang rinci melalui pertimbangan 

signifikan, relevansi, ketersediaan data, kekuatan pembeda, dan persamaan 

untuk dapat diukur di seluruh Polda yang dikemas dalam 4 jenis instrument 

yaitu 1) pengisian dan review bukti dokumen data obyektif; 2) uji akses 

terhadap data obyektif ; 3) diskusi terbatas dan pengisian kuesioner integritas 

anggota (internal) dan integritas masyarakat (eksternal) dan 4) penilaian unit 

layanan publik (STNK, BPKB, SIM dan SKCK) berdasarkan Permenpan - RB 

Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman penilaian kinerja unit pelayanan 

publik. ITK terdiri dari 40% data persepsi, observasi, uji akses dan 60% data 

obyektif. 

Pilihan kuesioner integritas anggota dan masyarakat meliputi 6 (enam) 

pertanyaan dengan komposisi derajat : sangat tidak setuju (0) sampai dengan 

sangat setuju (5); sangat sering (0) sampai dengan tidak pernah (5); sangat 

buruk (0) sampai dengan sangat baik (5). 

 

3. Analytic Hierarchy Process  

Analytic Hierarchy Process (AHP) adalah teknik untuk pengambilan 

keputusan melalui Assessment yang bertujuan untuk pemberian nilai atau 
bobot terhadap variabel, sub-variabel, dan alternatif (Sangat penting, Tidak 
penting, dsb) dan menentukan pilihan terbaik dari beberapa alternatif yang 

dapat diambil. Proses AHP dilaksanakan melalui dua pentahapan yaitu tahap 
pertama menstrukturkan alur pengambilan keputusan berdasarkan dua 

komponen utama yaitu komponen tujuan dan alternatif sedangkan tahap 
kedua adalah Assessment yang bertujuan untuk pemberian nilai atau bobot 

terhadap variabel dan sub-variabel artinya bidang ini mana yg lebih 
berkontribusi terhadap indeks tatakelola, apakah fungsi Lantas, Reskrim, Intel, 
Polair, Binmas, Sabhara atau SDM. 

Dengan pendekatan AHP, elemen-elemen pembentuk ITK tersebut 
disusun secara berurutan dari hirarhi level paling atas hingga paling bawah 

(terkecil) dalam suatu bentuk hiraki fungsional.  

 Level I: paling atas adalah tujuan yang hendak dicapai dalam studi ini 
yakni Indeks Tata Kelola Kepolisian.  

 Level II: terdiri dari 3 (tiga) fungsi yang merupakan tugas pokok 
kepolisian,  

 Level III: merupakan Satker-Satker yang memiliki fungsi tertentu. Ada 
Satker yang masuk dalam 1 fungsi saja, ada yang 2 fungsi, dan ada 

yang mencakup ketiga fungsi yang ada. 
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 Level IV: merupakan prinsip, setiap satker masing-masing memiliki 7 
(tujuh) Prinsip.  

 Level V: paling bawah terdapat 161 indikator yang tersebar dibawah 
setiap Satker dan prinsip.  

 

Setelah hirakhi fungsional ITK terbentuk, langkah selanjutnya adalah 

menentukan bobot pengaruh setiap elemen terhadap hirarki di atasnya (setiap 

elemen pada suatu level terhadap level hirakhi yang lebih tinggi). Pertama kali 

yang dilakukan adalah dengan membobot pengaruh setiap fungsi terhadap 

tujuan keseluruhan, setelah itu membobot pengaruh setiap satker terhadap 

fungsi, membobot prinsip terhadap Satker, dan terakhir adalah membobot 

setiap Indikator terhadap prinsip. 

Dalam konteks pembobotan elemen-elemen ITK dilakukan perbandingan 

antar satu fungsi dengan fungsI lainnya, Satker dengan Satker yang lain, 

antara satu prinsip dengan prinsip yang lain, dan antara satu indikator dengan 

indikator yang lain.  

Skala penilaian untuk melakukan pembobotan dilakukan oleh nara 

sumber internal dari 7 Satker dan eksternal sebagai narasumber berdasarkan 

pengetahuan dan pengalamannya. Nara Sumber diminta membandingkan 

setiap elemen dalam setiap level. Responden diminta untuk menetapkan 

prioritas arena, prinsip serta indikator yang diyakini paling menentukan dalam 

peningkatan kinerja Polri. Jawaban nara sumber berdasarkan pengalaman/ 

pengetahuan/intuisi-nya yang dinyatakan dalam angka 1 s/d 9 yang 

menunjukkan skala intensitas. Arti dari angka 1 s/d 9 dalam skala pilihan. 
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PROSES PENYUSUNAN ITK 

 

 

 

 

 

 

 Menyusun kerangka penelitian dan indikator penelitian 

Dilaksanakan sejak bulan September hingga November 2014 melalui 

serangkaian kegiatan dengan mengikutsertakan komponen internal dari Mabes 

Polri dan Polda serta eksternal. 
 

 Menyusun instrumen 

Hasil dari serangkaian kegiatan disusun matrik instrumen meliputi : jenis 

kuestioner internal dan eksternal, data obyektif (pengisian dan review bukti 

dokumen dan uji akses terhadap data objektif), diskusi terbatas (FGD) dan 

pengisian kuesioner internal dan eksternal, penilaian unit layanan publik (STNK, 

BPKB, SIM dan SKCK). 
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 Menguji dan menganalisa instrumen 

Uji instrumen dilaksanakan di 5 (lima) Polda yaitu Polda Sulteng, Aceh, 

Metrojaya, Malut dan uji instrumen final dilaksanakan di 2 (dua) Polda yaitu 

Polda Lampung dan DIY sekaligus sebagai sample terpakai. 
 

 Melaksanakan pengukuran dan pengumpulan data 

Dilaksanakan tanggal 22 Maret sd 22 April 2015 di 30 Polda 

 

HASIL YANG DIHARAPKAN 
 

Hasil akhir ITK yaitu profil Polri yang utuh dan terukur, sebagai acuan dalam 

menyusun rekomendasi dan merumuskan strategi terkait dengan pengembangan dan 

pembenahan Polri, dengan sasaran : (1) tersusunnya profil kinerja  tatakelola dan  

kinerja Polri (2) tersusunnya  profil kinerja  tata kelola dan kinerja Polri di 32 Polda (3) 

tersusunnya peringkat tata kelola dan kinerja di 32 Polda dan teridentifikasinya 

kekuatan dan kelemahan tata kelola kinerja Polri serta rekomendasi di 32 Polda 

secara utuh sehingga dapat mengoptimalkan performance sesuai dengan tugas pokok 

Polri yang dimiliki dalam meningkatkan capaian pelaksanaan RB Polri yang pada 

gilirannya berdampak pada peningkatan kesejahteraan anggota melalui pemberian 

tunjangan kinerja. 
 

PENUTUP 

Demikian gambaran umum konsep ITK yang muncul sebagai jawaban 

instrument pengukuran kinerja Polri yang dilakukan secara komprehensif 

menggambarkan kebijakan strategis dan kegiatan yang harus dilakukan untuk 

mencapai target RB Polri dalam mewujudkan aparatur Polri yang bersih dan bebas 

dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan prima Kepolisian dan meningkatnya 

kapasitas dan akuntabilitas kinerja Polri menuju pemerintahan yang baik (good 

governance) dan tata kelola pemerintahan yang bersih (clean government). 

 

Jakarta,    Mei 2015 

KARO RBP SRENA POLRI 

 

 

Drs. M. NAUFAL YAHYA, MSc. Eng 

BRIGADIR JENDERAL POLISI 

 


