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(Studi Pada Tugas Pokok dan Fungsi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau)
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WAHJOE PANGESTOETI

DIAN PRIMA SAFITRI

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepri mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan
Gubernur, Keputusan Gubernur dan produk hukum daerah lainnya. Dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan membantu kepala daerah diharapkan Satpol PP dapat meningkatkan
kemampuan kerja. Pegawai Satpol PP diharapkan memiliki kompetensi di bidangnya agar dapat
mendorong profesionalisme kerja Satpol PP Prov. Kepulauan Riau. Tujuan Penelitian ini adalah
untuk menganalisis dan mendeskripsikan kompetensi pegawai pada tupoksi di kantor Satpol PP
Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam penelitian ini, menjabarkan aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi yang
dikemukakan oleh Gordon. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan purposive
sampling dengan pertimbangan pegawai yang memiliki pengalaman dan memahami kompetensi
pegawai di Kantor Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5
orang dengan 1 orang sebagai Informan kunci (Key Informan). Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis secara deskriptif kualitatif, yakni penelitian
yang dilakukan untuk mengetahui dan memaparkan nilai variabel mandiri yang ditemukan di
lapangan, tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lainnya.

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa pegawai pada Kantor
Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau selama ini bekerja tidak hanya mengandalkan otot, tetapi juga
menggunakan kompetensi. Pengetahuan pegawai diperoleh melalui proses pembelajaran serta
pengalaman pegawai. Pegawai mampu untuk mengerti, memaknai, dan menerjemahkan proses
yang terjadi yang dibuktikan pegawai dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan yang diharapkan
dan tepat waktu. Kemampuan pegawai dilihat dari cara bersikap Satpol PP taat dan disiplin
terhadap peraturan, cara berfikir sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, dan cara
bertindak yang sangat responsif. Nilai terlihat dari ukuran dan kualitas pegawai berupa hasil
pekerjaan yang sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh atasan. Sikap terlihat dari kesadaran
pegawai dalam melakukan pekerjaan yang sangat responsif, perasaan pegawai sudah kondusif
tanpa adanya tekanan yang dirasakan pegawai, serta perilaku pegawai terarah dapat dijadikan
contoh yang baik. Minat terlihat dari keinginan yang tinggi pegawai dalam menambah
pengetahuan dan dorongan pegawai akan lebih termotivasi apabila adanya hadiah dan hukuman.

Kata kunci : Kompetensi, Pegawai, Kemampuan
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ABSTRACT

The unit of Civil Service Riau Archipelago Province having duties maintain and hold peace
and public order, regional maintain the law, governor rule, governor degree and legal products
other law product territory. In the delivery of to the community and help regional heads expected
the unit of Civil Service can improve the ability work. Employees the unit of civil service Riau
Archipelago Province is expected to have competence in its field in order to encourage the
professional the unit of Civil Service office Riau Archipelago Province.

In this research, looking at the aspect which contain in competence concept who suggested
by Gordon. Informan in this research determined used purposive sampling with person
consideration who have experience and understand employee competence at The unit of Civil
Service office Riau Archipelago Province. Informan in this research are five (5) people with one
(1) person as Key Informan. The technique of data analyse with descriptive qualitative, is the
research which doing to know and explain variable value which is found at the field, without
compare or connect with another variable.

From the research that the doing by the researcher, know that government employee at the
unit of Civil service office Riau Archipelago Province so far, they work not only rely on their
strong muscle, but also used their competency. Government employee knowledge get through
teaching process also government employee experience. The government employee able to
understand, meaning and translate the happen process which proved by government employee
ability to settle the assignment according to hoping and punctual. The government employee
ability can see from the way their attitude, obedient and discipline to the rule, the way their think
very influenced by their education, the way their act really responsive. The value see from
standard and quality government employees like the result of their work which already suitable
with their superior’s direction. The attitude can see from government employee’s awareness in
doing their work is very responsive, government employee’s feeling already condusive without
stressing which felt by the government employee, also the government employee attitude that
guided able to become good example. The interest see from high desire of government employee
increasing the knowledge and support of government employee itself will be more motivated if
there are reward and punishment.

Key words : Competency, Government employee, Ability
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A. PENDAHULUAN

Sumber Daya Manusia (SDM)

merupakan elemen terpenting bagi

organisasi, berperan sebagai penggerak

utama dalam mewujudkan visi dan misi

serta tujuan organisasi. Mengingat begitu

pentingnya SDM, maka manajemen SDM

diperlukan untuk mengelola organisasi

secara sistematis, terencana dan terpola agar

tujuan organisasi pada masa sekarang

maupun yang akan datang dapat tercapai

secara optimal. Hal ini karena keberhasilan

sebuah organisasi sangat ditentukan oleh

orang-orang atau SDM yang bekerja di

dalamnya. SDM yang dimaksud dalam

kajian ini adalah Pegawai Negeri Sipil

(PNS) Daerah.

Pembangunan nasional akan sangat

ditentukan oleh faktor kemampuan PNS baik

di pusat maupun di daerah. Transformasi

birokrasi tidak cukup jika hanya dengan

pemberian keleluasaan/ pendelegasian

kewenangan kepada daerah tanpa diikuti

sistem pengembangan aparatur negara

khususnya PNS atau SDM aparatur yang

baik. Karena SDM merupakan elemen

terpenting bagi sebuah organisasi, berperan

sebagai penggerak utama dalam

mewujudkan visi dan misi serta tujuan

organisasi. Mengingat begitu pentingnya

SDM, maka manajemen SDM diperlukan

untuk mengelolanya secara sistematis,

terencana dan terpola agar tujuan yang

diinginkan organisasi pada masa sekarang

maupun yang akan datang dapat tercapai

secara optimal.

Salah satu persoalan krusial di

pemerintah daerah di Indonesia adalah

Manajemen SDM (MSDM). Menurut

Hasibuan (2000:10) manajemen sumber

daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur

hubungan dan peranan tenaga kerja agar

efektif dan efisien membantu terwujudnya

tujuan perusahaan.

MSDM disebut sebagai salah satu

persoalan krusial mengingat persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan hal ini

tidak pernah tuntas. Sorotan terhadap kinerja

SDM aparatur yang rendah hampir tidak

pernah berhenti. Tentu banyak hal yang

menyebabkan kondisi tersebut terjadi. Salah

satu hal mendasar yang perlu mendapat

sorotan adalah kemampuan pemerintah

dalam memprediksi kebutuhan pegawai.

Salah satu tugas manajemen adalah

untuk mendayagunakan sumberdaya

manusia yang dimilikinya secara optimal.

Pendayagunaan ini seringkali berarti

mengupayakan agar sumberdaya manusia itu

mampu dan mau bekerja secara optimal

demi tercapainya tujuan organisasi. Upaya

tersebut dilakukan melalui proses

manajemen terhadap sumberdaya manusia,

dengan berbagai kegiatannya. Pegawai akan

mau dan mampu apabila ditempatkan pada

posisi dengan jabatan yang sesuai dengan

minat dan kemampuannya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa

manajemen sumberdaya manusia sangat erat

kaitannya dengan prinsip “The Right Man on

The Right Place”. Untuk mencapai pada

prinsip tersebut maka dalam MSDM

penerapan Manpower Planning
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(Perencanaan SDM) harus disusun lebih

detail agar objektif yang ingin dicapai tepat

pada sasarannya. MSDM pada saat yang

tepat harus bisa mengusahakan agar pegawai

itu ditempatkan pada posisi yang tepat

sesuai dengan minat dan kemampuannya.

Penempatan pegawai dalam jabatan

dilaksanakan berdasarkan prinsip

profesionalisme sesuai dengan kompetensi,

prestasi kerja dan jenjang pangkat yang

ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat

objektif lainnya tanpa membedakan jenis

kelamin, suku, agama, ras atau golongan.

Untuk menunjang suatu proses

administrasi pemerintahan dibutuhkan

tenaga kerja yang potensial, adapun tenaga

kerja tersebut Pegawai Aparatur Sipil

Negara (Pegawai ASN). Dalam Undang-

Undang No. 5 Tahun 2014 pada Pasal 1

Ayat 2 disebutkan, Pegawai ASN adalah

pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan perjanjian kerja yang

diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian

dan diserahi tugas dalam suatu jabatan

pemerintahan atau diserahi tugas negara

lainnya dan digaji berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 disebutkan

bahwa Pegawai ASN bertugas

melaksanakan kebijakan publik yang dibuat

oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan, memberikan pelayan publik yang

profesional dan berkualitas, serta

mempererat persatuan dan kesatuan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat

disimpulkan bahwa Pegawai ASN adalah

Unsur Aparatur Negara. Sebagai Unsur

Aparatur Negara, Pegawai ASN merupakan

alat negara yang diberikan tugas untuk

menjalankan tugas-tugas negara,

pemerintahan, dan pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional.

Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) seperti yang tertuang dalam Peraturan

Daerah (PERDA) Provinsi Kepulauan Riau

Nomor 5 Tahun 2011

1. Peraturan Daerah dan atau produk

hukum daerah lainnya;

2. Melakukan pembinaan dan

koordinasi tentang TUPOKSI Satpol

PP kabupaten/ kota dalam Provinsi

Kepulauan Riau;

3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain

yang diberikan oleh Gubernur.

Dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat dan membantu Kepala Daerah

diharapkan Satpol PP Provinsi Kepulauan

Riau dapat meningkatkan kemampuan kerja.

Wakil Gubernur, Soerya Respationo

mengungkapkan Satpol PP wajib

meningkatkan kemampuan para anggotanya.

“Sebagai perpanjangan tangan kepala

daerah dalam menegakkan perda, maka

Satpol PP dan Linmas wajib meningkatkan

kemampuan para anggotanya,” ujar Soerya

usai menghadiri Peringatan HUT Ke 65

Satpol PP dan HUT ke 53 Satuan

Perlindungan Masyarakat, Batam Pos, 15

April 2015.



6

Sesuai dengan Tupoksinya, Satpol PP

berperan dalam pelaksanaan kebijakan

pemeliharaan dan penyelenggaraan

ketentraman dan ketertiban umum serta

pengawasan terhadap masyarakat agar

mematuhi dan mentaati Perda. Satapol PP

Povinsi Kepulaun Riau dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsinya terbagi atas 2

(dua) bagian, yakni pegawai yang bertugas

sebagai staf adminsitrasi di kantor dan

pegawai yang melaksanakan pengaturan,

penjagaan, pengawalan dan perlindungan

yang bertugas di lapangan.

Khusus pegawai yang bertugas di

kantor sebagai staf administrasi, Satpol PP

diharapkan memiliki pegawai yang

berkompetensi yang baik di bidangnya tidak

hanya mengandalkan kemampuan otot.

Seperti yang diungkapkan oleh Wakil

Gubernur, Soerya Respationo. Soerya

mengungkapkan “Pemerintah pusat melalui

Kementerian Dalam Negeri mendorong

profesionalisme Satpol PP melalui jabatan

fungsional dengan mengisi tenaga

profesional yang memiliki kompetensi di

bidangnya” ujar Soerya, Batam Pos, 15

April 2015.

SDM aparatur di Kantor Satpol PP

Provinsi Kepulauan Riau harus sesuai

dengan persyaratan jabatan dan memiliki

kompetensi yang baik sehingga mampu

menjalankan tugas dan fungsinya dengan

baik. Kompetensi tidak hanya  dipengaruhi

oleh jenjang pendidikan yang ditempuh oleh

seseorang. Kompetensi pegawai juga

dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman,

kemampuan, sikap, nilai dan minat seorang

pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Menurut penelitian tentang kompetensi

pegawai sebelumnya, oleh Muhammad

Luxfhy (2012) yang berjudul Hubungan

Kompetensi Kerja Dengan Kinerja Pegawai

(Studi kasus Pada Pelayanan Akademik Di

Sekretariat FISIP UMRAH), bertujuan untuk

mengetahui hubungan kompetensi kerja

dengan kinerja pegawai pada pelayanan

akademik di sekretariat FISIP UMRAH.

Adapun hasil dari penelitian tersebut

menyimpulkan bahwa kompetensi pegawai

pada pelayanan akademik di sekretariat

FISIP UMRAH bisa dikatakan cukup baik,

dan kinerja pegawai di sekretariat FISIP

UMRAH sudah baik. Dan dari penelitian ini

dapat diketahui bahwa kompetensi kerja dan

kinerja pegawai saling berhubungan.

Dalam observasi awal terhadap

pegawai di Kantor Satuan Polisi Pamong

Praja Provinsi Kepulauan Riau yang

dilakukan mulai tanggal 23 hingga 27 Maret

2015. Peneliti mendapati beberapa gejala

yang berhubungan dengan kompetensi

pegawai. Adapun beberapa gejala

permasalahan yang mendasarinya, antara

lain :

1. Respon pegawai yang lambat

terhadap tugas yang diberikan oleh

atasan

2. Adanya pegawai yang memiliki

kualitas yang kurang baik. Hal ini

dapat dilihat dari hasil pekerjaan

pegawai tersebut.

3. Minat kerja pegawai yang masih

rendah. Hal ini dapat dilihat dari
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apabila adanya pelatihan, ada

beberapa pegawai yang tidak mau

mengikuti pelatihan tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas

diketahui bahwa adanya permasalahan yang

mempengaruhi profesionalisme kerja

pegawai. Respon pegawai yang cenderung

lambat, kualitas kerja pegawai yang kurang

baik dan minat kerja pegawai yang masih

rendah. Hal ini berkaitan langsung dengan

kompetensi pegawai pada Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau. Hal

ini menjadi alasan peneliti meneliti

kompetensi pegawai pada Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan Riau.

Dari beberapa keadaan dan kondisi

objektif yang ada di latar belakang masalah,

maka dirasakan perlunya pandangan yang

jernih dan objektif tentang kondisi

penempatan posisi jabatan oleh pegawai di

Kantor Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau.

Sehingga dalam penelitian ini peneliti

merumuskan permasalahan penelitian yang

harus dijawab dalam penelitian ini yaitu :

a. Bagaimana Kompetensi Pegawai

Berdasarkan Tupoksi di Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau?

b. Faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi kompetensi pegawai

di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Kepulauan Riau?

Adapun yang menjadi tujuan dalam

penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan

mendeskripsikan kompetensi

pegawai pada tupoksi Kantor Satpol

PP Provinsi Kepulauan Riau.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa

saja yang mempengaruhi kompetensi

pegawai di Kantor Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Riau.

Hasil penelitian ini diharapkan akan

bermanfaat untuk :

1. Memberikan sumbangan pemikiran

dalam pelaksanaan Tupoksi oleh

pegawai Kantor Satpol PP Provinsi

Kepulauan Riau sesuai dengan

kompetensinya

2. Memberikan sumbangan pemikiran

bagi kemajuan dan pengembangan

ilmu pengetahuan secara umum,

bidang Ilmu Administrasi Negara

pada khususnya serta sebagai sumber

informasi bagi penelitian lebih lanjut.

3. Memberikan sumbangan Akademik

yang mungkin dapat menemukan

atau memperkaya khasanah konsep

kompetensi bagi suatu organisasi.

B. LANDASAN TEORI

Secara harfiah, kompetensi berasal dari

kata competence yang artinya kecakapan,

kemampuan, dan wewenang (Scale dalam

Sutrisno, 2010:202). Sedangkan secara

etimologi, kompetensi diartikan sebagai

dimensi perilaku keahlian atau keunggulan

seorang pemimpin atau staf mempunyai

keterampilan, pengetahuan, dan perilaku

yang baik.

Spencer dan Spencer dalam Sutrisno

(2010:202) kompetensi adalah suatu yang
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mendasari karakteristik dari suatu individu

yang dihubungkan dengan hasil yang

diperoleh dalam suatu pekerjaan. Sedangkan

menurut Mc Clelland dalam Sedarmayanti

(2010:126) kompetensi adalah karakteristik

mendasar yang dimiliki seseorang yang

berpengaruh langsung terhadap, atau dapat

memprediksikan kinerja yang sangat baik.

Boulter, dkk dalam Sutrisno

(2010:203) mengemukakan kompetensi

adalah suatu karakteristik dasar dari

seseorang yang memungkinkannya

memberikan kinerja unggul dalam

pekerjaan, peran, situasi tertentu. Sedangkan

Mulyasa dalam Sutrisno (2010:203)

mengemukakan bahwa kompetensi

merupakan perpaduan dari pengetahuan,

keterampilan, nilai, dan sikap yang

direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan

bertindak.

Mc Ashan dalam Sutrisno (2010:203)

kompetensi diartikan sebagai pengetahuan,

keterampilan, dan kemampuan yang

dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi

bagian dari dirinya, sehingga ia dapat

melakukan perilaku-perilaku kognitif,

afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-

baiknya.

Dari beberapa pendapat ahli diatas

dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah

karakteristik dasar dari seseorang berupa

pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan

yang dikuasai sehingga dapat memberikan

suatu hasil pekerjaan yang unggul.

Kompetensi yang harus dikuasai oleh

SDM perlu dinyatakan sedemikian rupa agar

dapat dinilai, sebagai wujud hasil

pelaksanaan tugas yang mengacu pada

pengalaman langsung. Penilaian terhadap

pencapaian kompetensi perlu dilakukan

secara objektif, berdasarkan kinerja pegawai

yang ada di dalam organisasi, dengan bukti

penguasaan mereka terhadap pengetahuan,

keterampilan, nilai, dan sikap sebagai hasil

belajar.

Beberapa aspek yang terkandung

dalam konsep kompetensi menurut Gordon

dalam Sutrisno (2010:204) adalah sebagai

berikut:

1. Pengetahuan (knowledge), yaitu

kesadaran dalam bidang kognitif.

2. Pemahaman (understanding), yaitu

kedalaman kognitif, dan afektif yang

dimiliki oleh individu.

3. Kemampuan (skill), yaitu sesuatu

yang dimiliki oleh individu untuk

melaksanakan tugas atau pekerjaan

yang dibebankan kepadanya.

4. Nilai (value), yaitu suatu standar

perilaku yang telah diyakini dan

secara psikologis telah menyatu

dalam diri seseorang.

5. Sikap (attitude), yaitu perasaan atau

reaksi terhadap suatu rangsangan

yang datang dari luar.

6. Minat (interest), yaitu kecenderungan

seseorang untuk melakukan suatu

perbuatan.

Kompetensi merupakan faktor kunci

penentu bagi seseorang dalam menghasilkan

kinerja yang sangat baik. Dalam situasi

kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci

penentu keberhasilan organisasi. Identifikasi

kompetensi yang dibutuhkan untuk
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menghasilkan kinerja organisasi prima,

dapat dilakukan dengan cara :

1. Mengerti tujuan atau visi dan misi

organisasi dan apa langkah strategi

yang hendak dilakukan untuk

mencapai tujuan organisasi.

2. Identifikasi pekerjaan kunci dalam

organisasi, yaitu pekerjaan yang

memiliki dampak paling besar

terhadap organisasi. Lalu tentukan

kompetensi yang disyaratkan jabatan

tersebut.

Untuk menghindari adanya kesalahan

dalam penafsiran terhadap definisi yang

dikemukakan dalam penelitian ini, maka

diperlukan dalam konsep operasional

dimaksud diantaranya yaitu :

1. Pengetahuan adalah informasi yang

didapatkan melalui proses

pembelajaran, pemahaman dan

pengalaman tersusun secara

sistematis yang dapat diaplikasikan

dalam menyelesaikan permasalahan.

Adapun pengukuran ilmu

pengetahuan dapat dilihat dari :

a. Proses pembelajaran : proses

pembelajaran pegawai dalam

menjalankan tugas pokok dan

fungsi

b. Pengalaman : pengalaman

pegawai dalam menjalankan

tugas pokok dan fungsi

2. Pemahaman adalah kemampuan

yang dimiliki oleh seseorang untuk

mengerti dan mengelompokkan

dengan mengorganisir,

membandingkan, menerjemahkan,

memaknai dan memberi deskripsi

suatu makna dari proses yang

terjadi. Adapun pengukuran dari

pemahaman dilihat dari :

a. Kemampuan untuk mengerti

proses yang terjadi :

kemampuan pegawai untuk

mengerti proses yang terjadi

dalam melakukan pembinaan

dan koordinasi tentang Tupoksi

b. Kemampuan untuk memaknai

proses yang terjadi :

kemampuan pegawai untuk

memaknai proses yang terjadi

dalam melakukan pembinaan

dan koordinasi Tupoksi

c. Kemampuan untuk

menerjemahkan makna dari

proses yang terjadi :

kemampuan pegawai untuk

menerjemahkan proses yang

terjadi dalam melakukan

pembinaan dan koordinasi

Tupoksi

3. Kemampuan adalah kesanggupan

yang dimiliki oleh seseorang, yang

dapat dilihat dari cara bersikap,

cara berpikir dan cara bertindak

dalam melakukan suatu pekerjaan.

Adapun pengukuran kemampuan

dilihat dari :

a. Cara bersikap : cara bersikap

pegawai dalam melaksanakan

tugas

b. Cara berpikir : cara berpikir

pegawai dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi
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c. Cara bertindak : cara bertindak

pegawai dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi

4. Nilai adalah suatu hal yang

mempunyai standar/ ukuran dan

kualitas dan mempunyai kegunaan

tersendiri terhadap sesuatu yang

dimiliki oleh manusia. Adapun

pengukuran nilai dilihat dari :

a. Ukuran : ukuran kemampuan

pegawai dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi

b. Kualitas : kualitas seorang

pegawai dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi

5. Sikap adalah cara yang digunakan

untuk bertindak dan bereaksi

terhadap sesuatu. Sikap merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari

kesadaran, perasaan dan perilaku.

Adapun pengukuran sikap dilihat

dari :

a. Kesadaran : kesadaran pegawai

dalam melakukan pembinaan

dan koordinasi tentang Tupoksi

b. Perasaan : perasaan pegawai

dalam melaksanakan tugas

c. Perilaku : perilaku pegawai

dalam pelaksanaan tugas

6. Minat adalah keinginan, dorongan

atau motivasi dan ketertarikan yang

tinggi terhadap kegiatan yang

dilakukan dengan rasa senang.

Adapun pengukuran minat dilihat

dari :

a. Keinginan yang tinggi dalam

melakukan sesuatu : keinginan

yang tinggi dari seorang

pegawai dalam menambah

ilmu dan pengetahuan tentang

tugas pokok dan fungsi

b. Dorongan yang tinggi dalam

melakukan sesuatu : dorongan

yang tinggi dari seorang

pegawai dalam melaksanakan

tugas

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan

penelitian deskriptif kualitatif, dimana

peneliti hanya menguraikan dan

menjelaskan penelitian sesuai dengan

kondisi sebenarnya tanpa menghubungkan

atau mengkaitkan terhadap unsur-unsur yang

lain dalam penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau, secara administratif

terletak Komplek Pemerintahan Provinsi

Kepulauan di Pulau Dompak.

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer adalah data yang

diperoleh dari responden secara

langsung melalui wawancara, data

primer yang ingin diperoleh

menyangkut kemampuan pegawai

dalam memahami tugas pokok

dan fungsinya.

b. Data Sekunder yaitu data yang

diperoleh dari pihak kedua atau

buku-buku dimana data tersebut

telah diolah, antara lain :

1. Struktur Organisasi dan

Manajemen di Kantor Satuan
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Polisi Pamong Praja Provinsi

Kepulauan Riau.

2. Visi, Misi Tugas Pokok dan

Fungsi

Dalam penelitian ini tidak

menggunakan sampel melainkan  Informan.

Penentuan Informan sebagai sumber data

dilakukan dengan teknik purposive.

Sugiyono (2009:216) menyebutkan

purposive adalah penentuan sumber data

yang dipilih dengan pertimbangan dan

tujuan tertentu.

Untuk memperoleh data, peneliti

menetapkan Informan yang berjumlah 5

orang yang terdiri dari 1 orang Informan

Kunci (Key Informan) yaitu Kepala Kantor

serta 4 Orang Informan. Adapun yang

menjadi pertimbangan peneliti adalah orang

yang dijadikan Informan adalah pegawai

yang memiliki pengalaman dan memahami

kompetensi pegawai di Kantor Satpol PP

Provinsi Kepulauan Riau sehingga akan

memudahkan peneliti menjelajahi subjek

yang diteliti.

Peneliti melakukan pengamatan

langsung terhadap pegawai di Kantor Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan

Riau dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya. Maksudnya pengamatan dengan

menggunakan indera penglihatan yang

berarti tidak mengajukan pertanyaan-

pertanyaan, akan tetapi kegiatan-kegiatan

apa saja yang akan diamati telah dituangkan

dalam kertas observasi.

Data yang diperoleh dari responden

dikumpulkan lalu dipisahkan menurut jenis

data, kelompok data, kemudian data tersebut

dianalisis secara Deskriptif kualitatif.

Analisis data penelitian ini dilakukan

melalui sebuah proses yang terdiri dari

beberapa tahap yang dimulai sejak

pengumpulan data, kemudian dikerjakan

secara intensif hingga penelitian selesai

untuk memperoleh kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini

menggunakan Model Miles dan Huberman

dalam Sugiyono (2009:246), yaitu :

1. Reduksi data (Data Reduction)

diartikan sebagai proses dimana

peneliti melakukan pemilahan dan

penyederhanaan data hasil

penelitian.

2. Penyajian data (Data Display) yaitu

sekumpulan informasi tersusun

sehingga memberikan kemudahan

dalam penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan.

3. Penarikan kesimpulan atau

verifikasi (Conclusion Drawing/

Verification) merupakan usaha

untuk memahami data yang

diperoleh. Pada tahap ini peneliti

melakukan penggambaran makna

dari data yang diperoleh.

D. PEMBAHASAN

Menurut Notoadmodjo (dalam

http://duniabaca.com), pengetahuan adalah

merupakan hasil tahu dari dan ini setelah

orang melakukan penginderaan terhadap

obyek tertentu. Seseorang menjadi tahu

karena melakukan pembelajaran dan

pengalaman yang dimilikinya terhadap suatu

pekerjaan.
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Proses pembelajaran dan pengalaman

yang dimiliki oleh seseorang akan

mencerminkan pengetahuan pegawai dalam

melaksanakan pekerjaannya. Hal ini dapat

dilihat sebagai berikut :

a. administrasi

Pegawai administrasi diketahui

memperoleh pengetahuan dari proses

pembelajaran dan pengalaman yang sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya

masing-masing bidang. Adapun

penjabaran berdasarkan bidang-bidang

tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

Pengetahuan pegawai didapat melalui

pembelajaran dan pengalaman

pegawai dalam melaksanakan

koordinasi, pembinaan, pengawasan

dan penyuluhan dalam usaha

penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat :

Pengetahuan pegawai didapat melalui

perumusan kerangka kerja dalam

rangka pengamanan untuk

pencapaian ketertiban dan

ketentraman masyarakat.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

Pengetahuan pegawai didapat melalui

melakukan pengkoordinasian

pelaksanaan pengembangan SDM

dengan pelatihan dasar bagi anggota

Satpol PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Pengetahuan pegawai didapat melalui

pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat yang

tertuang dalam SISHANKAMARTA.

b. lapangan

Pegawai lapangan diketahui memperoleh

pengetahuan dari proses pembelajaran dan

pengalaman yang sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya masing-masing

bidang. Adapun penjabaran berdasarkan

bidang-bidang tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

Pengetahuan pegawai didapat melalui

pembelajaran dan pengalaman

pegawai dalam melaksanakan

koordinasi, pembinaan, pengawasan

dan penyuluhan dalam usaha

penegakan peraturan daerah. Dalam

menegakkan peraturan daerah,

pegawai harus lebih bersabar dalam

bekerja di lapangan. Hal ini

dikarenakan pegawai bersentuhan

langsung dengan masyarakat.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat :

Pengetahuan pegawai didapat melalui

perumusan kerangka kerja dalam

rangka pengamanan untuk

pencapaian ketertiban dan

ketentraman masyarakat. Dalam

menciptakan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat, pegawai

melaksanakan tugas dengan mengikut

peraturan. Contohnya dalam

menanggulangi aksi demonstrasi

yang dilakukan oleh mahasiswa/

masyarakat di kantor pemerintahan,

pegawai harus memiliki kondisi fisik
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yang prima. Hal ini dikarenakan

dalam tugas tersebut identik dengan

mengandalkan otot.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

Pengetahuan pegawai didapat melalui

melakukan pengkoordinasian

pelaksanaan pengembangan SDM

dengan pelatihan dasar bagi anggota

Satpol PP. dengan mengikuti

pelatihan, pegawai di lapangan

menjadi lebih tahu dalam

melaksanakan tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Pengetahuan pegawai didapat melalui

pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat yang

tertuang dalam SISHANKAMARTA.

Pegawai mengaplikasikan

pengetahuannya kepada masyarakat.

Contohnya berperan serta dalam

menjaga keamanan dan ketertiban

lingkungan, yaitu dengan aktif serta

dalam kegiatan hansip desa.

Dari proses pembelajaran dapat

diketahui bahwa untuk melaksanakan

pekerjaannya maka pegawai Satpol PP

Provinsi Kepulauan Riau akan mempelajari

Tupoksi sesuai dengan bidang pekerjaannya.

Proses pembelajaran juga dapat dapat

dilakukan pegawai dengan mempelajari

peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh

Pemerintah Daerah. Pengalaman yang

dimiliki akan membantu pegawai dalam

melaksanakan pekerjaannya.

Pemahaman menurut Sadiman adalah

suatu kemampuan seseorang dalam

mengerti, memaknai dan menerjemahkan

sesuatu dengan caranya sendiri tentang

pengetahuan yang pernah diterimanya.

Adapun pemahaman pegawai Satpol PP baik

yang bertugas di kantor maupun yang di

lapangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. administrasi

Pemahaman pegawai administrasi

diketahui dari kemampuan dalam

mengerti, memaknai dan menerjemahkan

tugasnya. Adapun penjabaran berdasarkan

bidang-bidang tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

Pemahaman pegawai dalam

melaksanakan koordinasi ke Satpol

PP Kabupaten/ Kota dalam upaya

penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat:

Pemahaman pegawai didapat melalui

proses rumusan kerangka kerja dalam

pengamanan untuk mencapai

ketertiban dan ketentraman

masyarakat, dimana dalam hal ini

pegawai Satpol PP bagian

adminstrasi hanya berperan dalam

pembuatan program kerja yang

selanjutnya akan dilaksanakan pada

Satpol PP bagian lapangan.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur:

Pemahaman pegawai didapat melalui

melakukan pengkoordinasian

pelaksanaan pengembangan SDM

dengan pelatihan dasar bagi anggota

Satpol PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat:

Pemahaman pegawai didapat dengan
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mengupayakan pelaksanaan

perencanaan perlindungan

masyarakat yang tertuang dalam

SISHANKAMARTA.

b. lapangan

Pemahaman pegawai lapangan diketahui

dari kemampuan dalam mengerti,

memaknai dan menerjemahkan tugasnya.

Adapun penjabaran berdasarkan bidang-

bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

Pemahaman pegawai didapat melalui

kemampuan dalam mengerti,

memaknai dan menerjemahkan

tugasnya. Dalam menegakkan

peraturan daerah, pegawai Satpol PP

dapat mengerti, memaknai dan

menerjemahkan tugas dalam bekerja

di lapangan. Hal ini dibuktikan

dengan adanya penegakan peraturan

daerah maka pegawai Satpol PP pada

bidang ini akan mampu melakukan

koordinasi, pembinaan, pengawasan

dan bahkan penyuluhan dalam usaha

penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat:

Pemahaman pegawai yang bertugas

di lapangan didapat melalui

kemampuan dalam mengerti,

memaknai dan menerjemahkan

tugasnya. Bidang ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

mempunyai fungsi pencapaian

ketertiban umum, ketentraman

masyarakat dan pelaksanaan kerja

sama antar lembaga. Dan dalam hal

ini dapat dibuktikan bahwa pegawai

mampu memahami tugasnya yaitu

dengan melaksanaan program kerja

pengamanan untuk pencapaian

ketertiban dan ketentraman

masyarakat yang telah dirumuskan

oleh pegawai administrasi pada

bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

Pemahaman pegawai didapat melalui

melakukan pengkoordinasian

pelaksanaan pengembangan SDM

dengan pelatihan dasar bagi anggota

Satpol PP. Dengan mengikuti

pelatihan, pegawai di lapangan

menjadi lebih tahu dalam

melaksanakan tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Pemahaman pegawai didapat melalui

pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat yang

tertuang dalam SISHANKAMARTA.

Pegawai mengaplikasikan

pengetahuannya kepada masyarakat.

Contohnya berperan serta dalam

menjaga keamanan dan ketertiban

lingkungan, yaitu dengan aktif serta

dalam kegiatan hansip desa.

Berdasarkan beberapa pendapat

informan diatas dapat disimpulkan bahwa

pemahaman pegawai terhadap apa yang

dikerjakan dapat dilihat dari hasil kerja

pegawai. Hal tersebut menunjukkan bahwa

pegawai Satpol PP sudah mengerti dan

mampu memahami serta mampu

menerjemahkan apa yang akan



15

dikerjakannya, dilihat dari hasil kerja yang

tepat waktu dan hasil kerja sesuai dengan

yang diperintahkan oleh atasan.

Gordon (1998:109) menjelaskan bahwa

kemampuan adalah sesuatu yang dimiliki

individu untuk melakukan tugas yang

dibebankan kepadanya. Kemampuan dapat

dilihat dari kesanggupan seorang pegawai

dari cara bersikap, cara berpikir dan cara

bertindak dalam melakukan pekerjaan.

Adapun kemampuan pegawai Satpol PP baik

yang bertugas di kantor maupun yang di

lapangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. administrasi

Kemampuan pegawai administrasi

diketahui dari kesanggupan seorang

pegawai cara bersikap, cara berpikir dan

cara bertindak dalam melakukan

pekerjaan. Adapun penjabaran berdasarkan

bidang-bidang tersebut adalah sebagai

berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

kemampuan pegawai dilihat dengan

cara bersikap, cara berpikir dan cara

bertindak dalam melakukan

pekerjaan. Kemampuan pegawai

dalam hal penegakan peraturan

daerah yakni dengan melaksanakan

koordinasi/ kerja sama dengan Satpol

PP tingkat Kab/ Kota maupun

instansi lainnya dalam hal upaya

penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat:

kemampuan pegawai dilihat dengan

cara bersikap, cara berpikir dan cara

bertindak dalam melakukan

pekerjaan. Kemampuan pegawai

pada bidang ketertiban umum dilihat

dari upaya satpol dalam rangka

pengamanan maka pegawai satpol PP

mengambil tindakan berupaya

merumuskan program kerja untuk

mencapai ketertiban dan ketentraman

masyarakat.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur:

kemampuan pegawai didapat dengan

cara bersikap, cara berpikir dan cara

bertindak dalam melakukan

pekerjaan. Dalam bidang sumber

daya aparatur melalui melakukan

pengkoordinasian pelaksanaan

pengembangan SDM dengan

pelatihan dasar bagi anggota Satpol

PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat:

Pemahaman pegawai didapat dengan

mengupayakan pelaksanaan

perencanaan perlindungan

masyarakat yang tertuang dalam

SISHANKAMARTA.

b. lapangan

Pemahaman pegawai lapangan diketahui

dari kemampuan dalam mengerti,

memaknai dan menerjemahkan tugasnya.

Adapun penjabaran berdasarkan bidang-

bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

Pemahaman pegawai didapat melalui

kemampuan dalam mengerti,

memaknai dan menerjemahkan

tugasnya. Dalam menegakkan

peraturan daerah, pegawai Satpol PP

dapat mengerti, memaknai dan
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menerjemahkan tugas dalam bekerja

di lapangan. Hal ini dibuktikan

dengan adanya penegakan peraturan

daerah maka pegawai Satpol PP pada

bidang ini akan mampu melakukan

koordinasi, pembinaan, pengawasan

dan bahkan penyuluhan dalam usaha

penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat:

Pemahaman pegawai yang bertugas

di lapangan didapat melalui

kemampuan dalam mengerti,

memaknai dan menerjemahkan

tugasnya. Bidang ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

mempunyai fungsi pencapaian

ketertiban umum, ketentraman

masyarakat dan pelaksanaan kerja

sama antar lembaga. Dan dalam hal

ini dapat dibuktikan bahwa pegawai

mampu memahami tugasnya yaitu

dengan melaksanaan program kerja

pengamanan untuk pencapaian

ketertiban dan ketentraman

masyarakat yang telah dirumuskan

oleh pegawai administrasi pada

bidang ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

Pemahaman pegawai didapat melalui

melakukan pengkoordinasian

pelaksanaan pengembangan SDM

dengan pelatihan dasar bagi anggota

Satpol PP. Dengan mengikuti

pelatihan, pegawai di lapangan

menjadi lebih tahu dalam

melaksanakan tugasnya.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

Pemahaman pegawai didapat melalui

pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat yang

tertuang dalam SISHANKAMARTA.

Pegawai mengaplikasikan

pengetahuannya kepada masyarakat.

Contohnya berperan serta dalam

menjaga keamanan dan ketertiban

lingkungan, yaitu dengan aktif serta

dalam kegiatan hansip desa.

Dari hasil wawancara diatas, dapat

disimpulkan bahwa cara bersikap pegawai

Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau taat dan

disiplin terhadap peraturan. Cara berfikir

pegawai sangat dipengaruhi oleh latar

belakang pendidikan pegawai dan kegiatan

pelatihan yang diikuti akan menjadikan

pegawai lebih kreatif dalam menjalankan

tugas. Cara bertindak pegawai sangat

responsif terhadap apa yang diperintahkan

oleh atasan.

Berdasarkan beberapa pendapat

Informan diatas bahwa kualitas pegawai

sudah sesuai dengan yang diharapkan,

dimana pekerjaan diselesaikan sesuai yang

diarahkan, tepat waktu serta paham dengan

tugas pokok dan fungsinya. Adapun nilai

pegawai Satpol PP baik yang bertugas di

kantor maupun yang di lapangan dapat

dilihat sebagai berikut :

a. administrasi

Nilai adalah suatu hal yang mempunyai

standar/ ukuran dan kualitas dan

mempunyai kegunaan tersendiri terhadap
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sesuatu yang dimiliki oleh manusia.

Adapun penjabaran berdasarkan bidang-

bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

nilai pegawai dalam hal ini terlihat

dari ukuran dan kualitas hasil

pekerjaan dalam melakukan

pekerjaan. Nilai pegawai dalam hal

penegakan peraturan daerah yakni

dengan mengukur ukuran dan

kualitas hasil kerja yang di

laksanakan koordinasi/ kerja sama

dengan Satpol PP tingkat Kab/ Kota

maupun instansi lainnya dalam hal

upaya penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat: nilai

pegawai dalam hal ini terlihat dari

ukuran dan kualitas hasil pekerjaan

dalam melakukan pekerjaan. Nilai

pegawai dalam hal bidang ketertiban

umum dilihat dari hasil upaya satpol

dalam rangka pengamanan maka

pegawai satpol PP mengambil

tindakan berupaya merumuskan

program kerja untuk mencapai

ketertiban dan ketentraman

masyarakat telah sesuai dengan

ukuran dan kualitas yang telah

ditetapkan.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur: nilai

pegawai dalam hal ini terlihat dari

ukuran dan kualitas hasil pekerjaan

dalam melakukan pekerjaan. Nilai

pegawai dalam hal sumber daya

aparatur melalui hasil kualitas dan

ukuran dalam melakukan

pengkoordinasian pelaksanaan

pengembangan SDM dengan

pelatihan dasar bagi anggota Satpol

PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat:

Nilai pegawai dalam hal dilihat dari

upaya pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat yang

tertuang dalam SISHANKAMARTA.

b. lapangan

Nilai adalah suatu hal yang mempunyai

standar/ ukuran dan kualitas dan

mempunyai kegunaan tersendiri terhadap

sesuatu yang dimiliki oleh manusia. Nilai

pegawai Satpol PP pada bagian lapangan

tentunya diukur dari hasil pekerjaan

mereka yang sesuai denga ukuran dan

kualitas yang telah ditentukan. Adapun

penjabaran berdasarkan bidang-bidang

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

dalam bidang ini Satpol PP

mempunyai tugas melakukan

koordinasi, pembinaan, pengawasan

an penyuluhan dalam usaha

penegakan peraturan daerah. Nilai

yang dilihat tercemin dari ukuran dan

kualitas hasil kerja pegawai di

lapangan dalam mengupayakan

penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat : pegawai

Satpol PP bagian lapangan bertugas

melaksanakan kerangka kerja

pengamanan dalam upaya pencapaian

ketertiban dan ketentraman

masyarakat. Penilaian dalam hal ini
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tentunya dilihat dari kualiitas dan

ukuran yang telah dicapai oleh

pegawai Satpol PP bagian lapangan

dalam merealisasikan tugasnya sesuai

dengan yang telah ditentukan.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

bidang ini mempunyai tugas dalam

pengembangan sumber daya

manusia, tentunya hal ini diwujudkan

pegawai Satpol PP di lapangan

dengan mengikuti pelatihan dasar

bagi anggota Satpol PP. Dan dari hal

ini akan mencerminkan kualitas dan

ukuran dari hasil yang telah

dilaksanakan oleh pegawai apakah

sesuai dengan yang telah

dilaksanakan oleh pegawai apakah

sesuai dengan yang telah hasil yang

diharapkan. Contohnya pegawai yang

mengikuti program pelatihan dalam

melakukan pekerjaannya akan

menghasilkan kinerja yang lebih

baik.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

bidang ini menjabarkan program

sistem perlindungan masyarakat dan

ketahanan sipil dalam rangka

SISHANKAMARTA hasil program

ini akan dinilai melalui kualitas dan

ukuran hasil pelaksanaan yang telah

dilaksanakan.

Gordon menjelaskan bahwa nilai

adalah suatu standar perilaku yang telah

diyakini dan secara psikologis telah menyatu

dalam seseorang. Nilai dapat dilihat dari

ukuran kemampuan pegawai dalam

melakukan tugasnya serta kualitas dari hasil

pekerjaan yang telah dilakukan. Dari

beberapa pendapat informan melalui proses

wawancara dapat disimpulkan bahwa hasil

pekerjaan yang dilakukan pegawai sudah

sesuai dengan yang diharapkan sesuai

dengan yang diarahkan atasan dan dapat

diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan pemaparan beberapa

Informan diatas dapat disimpulkan bahwa

perilaku pegawai Satpol PP tentunya terarah

dapat dijadikan contoh abdi negara yang

baik. Perilaku pegawai Satpol PP umumnya

dilihat dari disiplin pegawai dan tingkat

keberhasilan pekerjaan yang mereka lakukan

dengan penuh tanggungjawab. Adapun sikap

pegawai Satpol PP baik yang bertugas di

kantor maupun yang di lapangan dapat

dilihat sebagai berikut :

a. Administrasi

Sikap merupakan cara yang digunakan

untuk bertindak dan bereaksi terhadap

sesuatu. Sikap merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari kesadaran, perasaan

dan perilaku. Adapun penjabaran

berdasarkan bidang-bidang tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

sikap pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

dalam melakukan pekerjaan. Sikap

pegawai dalam hal penegakan

peraturan daerah yakni dengan

mengukur ukuran dan kualitas hasil

kerja yang di laksanakan koordinasi/

kerja sama dengan Satpol PP tingkat

Kab/ Kota maupun instansi lainnya
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dalam hal upaya penegakan peraturan

daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat: nilai

pegawai dalam hal ini terlihat dari

ukuran dan kualitas hasil pekerjaan

dalam melakukan pekerjaan. Nilai

pegawai dalam hal bidang ketertiban

umum dilihat dari hasil upaya satpol

dalam rangka pengamanan maka

pegawai Satpol PP mengambil

tindakan berupaya merumuskan

program kerja untuk mencapai

ketertiban dan ketentraman masyarakat

telah sesuai dengan ukuran dan kualitas

yang telah ditetapkan.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur: nilai

pegawai dalam hal ini terlihat dari

ukuran dan kualitas hasil pekerjaan

dalam melakukan pekerjaan. Nilai

pegawai dalam hal sumber daya

aparatur melalui hasil kualitas dan

ukuran dalam melakukan

pengkoordinasian pelaksanaan

pengembangan SDM dengan pelatihan

dasar bagi anggota Satpol PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat: Nilai

pegawai dalam hal dilihat dari upaya

pelaksanaan perencanaan perlindungan

masyarakat yang tertuang dalam

SISHANKAMARTA.

b. lapangan

Nilai adalah suatu hal yang

mempunyai standar/ ukuran dan kualitas

dan mempunyai kegunaan tersendiri

terhadap sesuatu yang dimiliki oleh

manusia. Nilai pegawai Satpol PP pada

bagian lapangan tentunya diukur dari hasil

pekerjaan mereka yang sesuai denga

ukuran dan kualitas yang telah ditentukan.

Adapun penjabaran berdasarkan bidang-

bidang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah :

sikap pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

pegawai dalam melakukan pekerjaan.

Sikap pegawai di lapangan dalam hal

penegakan peraturan daerah yakni

dengan melihat ukuran dan kualitas

hasil kerja yang dilaksanakan

koordinasi/ kerja sama dengan Satpol

PP tingkat Kab/ Kota maupun instansi

lainnya dalam hal upaya penegakan

peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat: sikap

pegawai dalam hal ini terlihat dari

kesadaran, perasaan dan perilaku dalam

melakukan pekerjaan sikap pegawai

dalam hal ini bidang ketertiban umum

dilihat dari hasil upaya Satpol PP

dalam rangka pengamanan maka

pegawai Satpol PP mengambil

tindakan untuk mencapai ketertiban

dan ketentraman masyarakat telah

sesuai dengan ukuran dan kualitas yang

telah ditetapkan.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur : sikap

pegawai dalam hal ini terlihat dari

kesadaran, perasaan dan perilaku dalam

melakukan pekerjaan. Sikap pegawai

dalam hal sumber daya aparatur

melalui hasil kualitas dan ukuran
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dengan mengikuti pelatihan dasar bagi

anggota Satpol PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

sikap pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

dalam melakukan pekerjaan. Sikap

pegawai yakni dengan mengukur

ukuran dan kualitas hasil kerja yang

dilaksanakan dalam hal dilihat dari

upaya pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat.

Soetarno (1994) (dalam

www.psychoshare.com) memberikan

definisi sikap adalah pandangan atau

perasaan yang disertai kecenderungan untuk

bertindak terhadap obyek tertentu.  sikap

dapat dilihat dari kesadaran, perasaan, dan

perilaku pegawai. Berdasarkan temuan di

lapangan diketahui bahwa kesadaran

pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau

dalam melakukan pekerjaan sangat

responsif, perasaan pegawai dalam

melakukan pekerjaan sudah kondusif tanpa

adanya tekanan yang dirasakan pegawai.

Perilaku pegawai Satpol PP Provinsi

Kepulauan Riau terarah dan dapat dijadikan

contoh yang baik.

Berdasarkan pemaparan Informan

disimpulkan bahwa dorongan pegawai untuk

melakukan suatu pekerjaan akan lebih baik

jika adanya reward dan punishment. Karena

dengan adanya bonus dan hukuman yang

diberikan pegawai akan lebih bersemangat

dalam melaksanakan pekerjaannya. Adapun

minat pegawai Satpol PP baik yang bertugas

di kantor maupun yang di lapangan dapat

dilihat sebagai berikut :

a. administrasi

Minat adalah keinginan, dorongan atau

motivasi dan ketertarikan yang tinggi

terhadap kegiatan yang dilakukan dengan

rasa senang. Minat merupakan dorongan

atau keinginan dalam diri seseorang.

Adapun penjabaran berdasarkan bidang-

bidang sebagi berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

minat pegawai dalam hal ini terlihat

dari keinginan, dorongan atau

motivasi dan ketertarikan yang tinggi

terhadap kegiatan yang dilakukan

dengan rasa senang. Minat pegawai

dalam hal penegakan peraturan

daerah yakni dengan melihat

keinginan, dorongan dan motivasi

dan ketertarikan terhadap tugas yang

dilaksanakan koordinasi/ kerja sama

dengan Satpol PP tingkat Kab/ Kota

maupun instansi lainnya dalam hal

upaya penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat : minat

pegawai dalam hal ini terlihat dari

keinginan, dorongan atau motivasi

dan ketertarikan yang tinggi terhadap

kegiatan yang dilakukan dengan rasa

senang. Minat pegawai dalam hal

bidang ketertiban umum dilihat

dengan menilai keinginan, dorongan

atau motivasi dan ketertarikan

terhadap upaya Satpol dalam rangka

pengamanan maka pegawai Satpol

PP mengambil tindakan berupaya

merumuskan program kerja untuk

mencapai ketertiban dan ketentraman
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masyarakat telah sesuai dengan

ukuran dan kualitas yang telah

ditetapkan.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

minat pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

dalam melakukan pekerjaan. Minat

pegawai dalam hal sumber daya

aparatur dilihat dengan melakukan

pengkoordinasian pelaksanaan

pengembangan SDM.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

minat pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

dalam melakukan pekerjaan. Minat

pegawai dilihat dari upaya

pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat yang

tertuang dalam SISHANKAMARTA.

b. lapangan

Minat adalah keinginan, dorongan atau

motivasi dan ketertarikan yang tinggi

terhadap kegiatan yang dilakukan dengan

rasa senang. Minta merupakan dorongan

atau keinginan dalam diri seseorang.

Adapun penjabaran berdasarkan bidang-

bidang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Penegakan Peraturan Daerah:

minat pegawai dalam hal ini terlihat

dari keinginan, dorongan atau

motivasi dan ketertarikan yang tinggi

terhadap kegiatan yang dilakukan

dengan rasa senang. Minat pegawai

dalam hal penegakan peraturan

daerah yakni dengan menilai

keinginan, dorongan atau motivasi

dan ketertarikan terhadap tugas di

lapangan yang dilaksanakan

koordinasi/ kerja sama dalam hal

upaya penegakan peraturan daerah.

2. Bidang Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat : minat

pegawai dalam hal bidang ketertiban

umum dilihat dengan menilai

keinginan, dorongan atau motivasi

dan ketertarikan terhadap upaya

Satpol PP dalam rangka pengamanan

maka pegawai Satpol PP

melaksanakan program kerja untuk

mencapai ketertiban dan ketentraman

masyarakat.

3. Bidang Sumber Daya Aparatur :

minat pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

dalam melakukan pekerjaan. Minat

pegawai dalam hal sumber daya

aparatur dilihat dengan mengikuti

program pelatihan dasar bagi

pegawai Satpol PP.

4. Bidang Perlindungan Masyarakat :

minat pegawai dalam hal ini terlihat

dari kesadaran, perasaan dan perilaku

dalam melakukan pekerjaan. Minat

pegawai dilihat dari upaya

pelaksanaan perencanaan

perlindungan masyarakat.

Menurut Tampubolon (1993) minat

adalah perpaduan antara keinginan dan

dorongan yang dapat berkembang jika ada

motivasi. Dari hasil wawancara di lapangan

dapat diketahui bahwa keinginan pegawai

Satpol PP Provinsi Kepulauan Riau untuk

melaksanakan pekerjaan berbeda-beda.

Dorongan pegawai untuk melakukan
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pekerjaan akan lebih termotivasi apabila ada

reward (hadiah) dan punishment (hukuman),

dan untuk itu pada Kantor Satpol PP

Provinsi Kepulauan Riau belum

menciptakan aturan pemberian reward dan

punishment kepada pegawai.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Kompetensi

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan diketahui bahwa pengetahuan,

pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan

minat pegawai sangat mempengaruhi

kompetensi pegawai dalam menunjukkan

profesionalisme kerja pegawai Satpol PP

Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini sesuai

dengan yang dikemukakan oleh Gordon

dalam Sutrisno (2010:204). Berdasarkan

pengamatan peneliti terhadap kompetensi

pegawai diketahui bahwa ada beberapa

faktor yang juga mempengaruhi kompetensi

pegawai. Faktor-faktor tersebut antara lain

sebagai berikut :

a. Keterampilan pegawai

b. Keahlian pegawai

c. Kreativitas pegawai

E. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan mengenai kompetensi pegawai

pada Kantor Satpol PP Provinsi Kepulauan

Riau dapat diketahui bahwa pegawai Satpol

PP Provinsi Kepulauan Riau selama ini

dalam bekerja tidak hanya mengandalkan

otot, tetapi juga menggunakan kompetensi.

Hal ini dapat dilihat dari kriteria kompetensi

yang ditemukan di lapangan.

Adapun kriteria kompetensi tersebut adalah

sebagai berikut :

1. Pengetahuan pegawai, dilihat dari

proses pembelajaran dan pengalaman

pegawai. Proses pembelajaran didapat

pegawai melalui pembelajaran terhadap

peraturan-peraturan yang mengatur

tentang tugas dan pokok fungsi serta

tugas-tugas tambahan lainnya yang

diberikan oleh atasan. Pengalaman

pegawai sangat mempengaruhi

pekerjaan, pengalaman akan

mempermudah pegawai dalam

penyelesaian pekerjaan pegawai.

2. Pemahaman pegawai dilihat

kemampuan pegawai untuk mengerti,

memaknai dan menerjemahkan proses

yang terjadi dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi. Dapat diketahui

bahwa pegawai mampu untuk

mengerti, memaknai dan

menerjemahkan proses yang terjadi hal

ini dibuktikan pegawai dapat

menyelesaikan tugas sesuai dengan

yang diharapkan dan tepat waktu.

3. Kemampuan pegawai dilihat dari cara

bersikap, cara berfikir dan cara

bertindak pegawai. Cara bersikap

pegawai Satpol PP taat dan disiplin

terhadap peraturan, cara berfikir

pegawai sangat dipengaruhi oleh latar

belakang pendidikan dan kegiatan

pelatihan yang akan menjadikan

pegawai lebih kreatif. Cara bertindak

pegawai sangat responsif terhadap apa

yang diperintahkan oleh atasan.
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4. Nilai terlihat dari ukuran dan kualitas

pegawai dari hasil pekerjaan yang

selama ini dilakukan oleh pegawai.

Hasil pekerjaan yang dilakukan

pegawai sudah sesuai dengan yang

diharapkan sesuai dengan yang

diarahkan atasan dan tepat waktu.

5. Sikap terlihat dari kesadaran, perasaan

dan perilaku pegawai. Kesadaran

pegawai dalam melakukan pekerjaan

sudah sangat responsif, perasaan

pegawai dalam melaksanakan

pekerjaan sudah kondusif tanpa adanya

tekanan yang dirasakan pegawai.

Perilaku pegawai Satpol PP terarah

dapat dijadikan contoh yang baik

sebagai abdi negara.

6. Minat terlihat dari keinginan dan

dorongan pegawai dalam melakukan

pekerjaan. Keinginan pegawai dan

dorongan untuk melaksanakan

pekerjaan berbeda-beda. Keinginan dan

dorongan pegawai untuk melakukan

pekerjaan akan lebih termotivasi

apabila adanya reward dan punishment,

dan untuk di Satpol PP Provinsi

Kepulauan Riau selama ini belum

menciptakan aturan pemberian reward

dan punishment kepada pegawai.

Berdasarkan penelitian yang

didapatkan peneliti di lapangan, maka

peneliti akan memberikan masukan atau

saran yang dapat dijadikan bahan

pertimbangan Satpol PP Provinsi Kepulauan

Riau. Adapun saran-saran tersebut sebagai

berikut:

a. Satpol PP diharapkan dapat lebih

meningkatkan kompetensi pegawai,

sehingga dapat meningkatkan

kualitas hasil kerja dalam

melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya.

b. Pegawai hendaknya lebih

meningkatkan pengetahuan dengan

melaksanakan proses pembelajaran

dan pengalaman yang dimiliki oleh

pegawai.

c. Kemampuan pegawai lebih

ditingkatkan dengan mengikuti

berbagai pelatihan-pelatihan, seperti

pelatihan kepemimpinan dan

pelatihan fungsional.

d. Satpol PP memberikan reward atau

punishment kepada pegawai,

sehingga akan memotivasi pegawai

dalam melaksanakan pekerjaan ke

arah yang lebih baik lagi.
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