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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

      Dalam kondisi sekarang ini, paradigma yang buruk terhadap kondisi 

polisi dan kepolisian, menyebabkan adanya keinginan untuk meninjau 

kembali etika profesi yang ada dalam kepolisian.      Dalam kondisi 

sekarang ini, paradigma yang buruk terhadap kondisi polisi dan kepolisian, 

menyebabkan adanya keinginan untuk meninjau kembali etika profesi 

yang ada dalam kepolisian. Berdasarkan penelitian yang telah 

dilakasanakan maka dapatlah kita simpulkan bagaimana kode etik profesi 

polisi dapat meningkatkan profesionalitas kinerja polisi, diantaranya 

adalah 

1. Sosialisasi secara maksimal kepada anggota polisi baru tentang 

kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya. 

2. Peninjauan kerja atau terhadap par polisi lama, apakah sudah 

menjalankan tugasnya sesuai kode etik yang ada. 

3. Peninjauan isi atau kandungan dalam kode etik profesi polisi, yang 

harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang dinamis. 

B. Saran 

      Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran 

sebaga tindak lanjut dari kesimpulan yang ada sebagai berikut ini: 

a. Pengenalan dan sosialisasi tetang apa dan bagaimana etika profesi 

seorang polisi kepada semua anggota polisi, terutama untuk para 
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anggota baru, sehingga dengan pemahaman yang baik maka 

diharapkan mampu melaksanakan tugas sesuai dengan etika profesi 

yang ada 

b. Tinjauan ulang terhadap kandungan atau isi dari etika profesi polisi, 

mengingat polisi adalah aparatur negara yang berhubungan langsng 

dengan masyarakat di luar sana. Diketahaui bahwa kondisi masyarakat 

di era sekarang sangatlah dinamis, sehingga polisi serta kepolisian 

harus mampu mengadakan revisi etika profesi sesuai dengan kondisi 

jaman dan kebutuhan di dalam masyarakat yang ada. 

c. Dengan adanya etika profesi yang berpengaruh kepada profesionalitas 

kinerja polisi, maka sangat diharapkan melalui pelaksanaan etika 

profesi yang benar, polisi maupun kepolisian mampu mengembalikan 

citra baik  polisi dan kepolisian, sehingga mulunturkan paradigma 

sekarang yang ada dengan anggapan miring terhadap kinerja polisi 

dengan paradigma baru yaang lebih baik dan mampu dipercaya oleh 

masyarakat di Indonesia 

d. Pengawasan dari atasan 
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