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 II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

 

A. Konsep Kinerja 

 

 

Pengertian kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau hasil 

pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata “performance”, 

sedangkan pengukuran kinerja disebut dengan “performance 

measurement”. Kinerja (performance) adalah catatan hasil yang dihasilkan 

dari fungsi suatuu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode 

waktu tertentu. 

 

Sedangkan pengukuran kinerja adalah sebagai suatu metode untuk menilai 

kemajuan atau hasil yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut dapat dikatakan 

bahwa pada dasarnya kinerja adalah hasil capaian atau prestasi kerja yang 

diperoleh oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan dan disepakati bersama dalam kurun waktu tertentu. 

Sedangkan pengukuran kinerja merupakan alat atau metode yang 

digunakan untuk memberikan penilaian seberapa besar tingkat prestasi 

kerja atau pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. 

 

Pengertian “performance” atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh seseorang atau sekelompak orang dalam suatu organisasi, 
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sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam 

upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 

 

Mengusulkan bahwa paling tidak, ada tiga konsep yang adapat digunakan 

sebagai indikator kinerja organisasi pemerintah yaitu, responsibility 

(responsibilitas), responsiveness (responsif), dan accountability 

(akuntabilitas. Dalam mengukur kinerja organisasi pemerintah (birokrasi 

publik) disesuaikan dengan tugas dan fungsi yang dijalankan. Menurut 

Snelbecker (dalam Moeloeng, 2002 : 34) mendefinisikan teori sebagai 

seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang 

mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu 

dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi 

sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang 

diamati. 

 

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa keberadaan sebuah teori 

dalam penelitian sangat penting, karena teori dapat memandu peneliti 

untuk mencoba menerangkan fenomena sosial atau fenomena alami yang 

menjadi pusat perhatiannya dalam penelitian tersebut, sekaligus dapat 

memperoleh pengetahuan tentang hubungan antar variabel yang 

mengandung fenomena-fenomena yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 

 

Kinerja merupakan suatu hasil kerja yang telah dicapai sesuai dengan 

fungsi dan wewenang serta kegiatan dalam mewujudkan tujuan yang telah 
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disepakati. Hal ini diperkuat dalam (Prawirosentono, 1999:2) yang 

mengemukakan bahwa kinerja adalah merupakan suatu hasil kerja yang di 

capai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi sesuai 

dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. 

 

Menurut (Fahmi, 2011:2) kinerja adalah hasil yang diperoleh oleh suatu 

organisasi baik organisasi tersebut bersifat profit oriented dan non profit 

oriented yang di hasilkan selama satu periode waktu. Lalu pengertian 

kinerja menurut (Mahsun, 2006:25) adalah gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam 

strategic planing suatu organisasi. (Mangkunegara, 2007:9) 

mengemukakan bahwa kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja 

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugas nya sesuai dengan tanggung jawab yang di berikan 

kepadanya.  

 

Kinerja adalah suatu kata dalam Bahasa Indonesia dari kata dasar “kerja” 

yang menerjemahkan kata dari bahasa asing “prestasi”. Bisa pula berarti 

“hasil kerja”. Pengertian kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari 

berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja 

oleh Lembaga Administrasi Negara dalam (Widodo, 2005:206) diartikan 

sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 
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kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, 

misi, visi, organisasi. 

 

(Keban, 2004:191) istilah kinerja merupakan terjemahan dari performance 

yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai “penampilan untuk 

kerja” atau prestasi. Dalam praktek pengukuran kinerja seringkali 

dikembangkan secara ekstensif, instensif, eksternal. Pengembangan kinerja 

secara ekstensif mengandung maksud bahwa lebih banyak bidang kerja 

yang diikutsertakan dalam pengukuran kerja, sedangkan pengembangan 

secara eksternal diartikan lebih banyak pihak luar yang diperhitungkan 

dalam pengukuran kinerja. (Keban, 2004:192) pemikiran seperti ini sangat 

membantu untuk dapat lebih secara valid dan objektif melakukan penilaian 

kinerja karena lebih banyak parameter yang dipakai dalam pengukuran dan 

lebih banyak pihak yang terlibat dalam penilaian. 

 

Menurut Achmad Ruky istilah “kinerja/prestasi” sendiri sebenarnya adalah 

pengalihbahasaan dari kata “PERFORMANCE”. Sebagaimana dikatakan 

oleh Bemardin dan Russel dalam Ruky (2002) yang memberikan definisi 

tentang performance adalah sebagai berikut : 

(Ruky, 2002:15) “performance is defined as the record of 

outcomes produced on a specified job function or activity during a 

specificied time period.”  

(prestasi adalah catatan tentang hasil-hasil yang diperoleh dari 

fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau kegiatan tertentu selama 

kurun waktu tertentu).  

 

Yang ditekankan disini adalah pengertian prestasi sebagai “hasil” atau 

“apa yang keluar” (outcomes) dari sebuah pekerjaan dan kontribusi pada 
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organisasi. Sedangkan menurut (Keban, 2004:209) kinerja yaitu : hasil 

kerja yang dijanjikan kepada publik pada setiap tahun anggaran termasuk 

yang dijanjikan dalam pemilihan umum atau pengangkatan dalam jabatan.  

 

Pengertian kinerja, dari berbagai pengertian diatas, pada dasarnya 

menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau 

apa yang keluar (outcomes). Apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan, bila 

disimak lebih lanjut merupakan suatu proses yang mengolah input menjadi 

output (hasil kerja), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi 

berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya untuk mencapai 

tujuan organisasi yang telah ditentukan dan disepakati bersama. 

 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat diperoleh kesimpulan lain 

bahwa makna kinerja menunjukan taraf tercapainya hasil setelah 

melakukan proses usaha yang dilakukan secara sistematis. Kerja yang 

efektif dapat dilakukan melalui sikap mental yang berpandangan bahwa 

mutu kerja merupakan aspek yang dikedepankan. Menurut (Dharma, 

2005:101) bahwa penilaian kinerja didasarkan pada pemahaman 

pengetahuan, keahlian, kepiawaian, dan perilaku yang diperlukan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan baik dan analisis tentang atribut 

perilaku seseorang sesuai kriteria yang ditentukan untuk masing-masing 

pekerjaan. (Dharma, 2005:130) mendeskripsikan bahwa kriteria bagi 

penilaian kinerja harus berimbang di antara: 
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 Pencapaian dalam hubungannya dengan berbagai sasaran. 

 Perilaku dalam pekerjaan sejauh memengaruhi peningkatan kinerja. 

 Efektivitas sehari-hari.  

 

Penilaian terhadap kinerja bagi setiap organisasi merupakan suatu kegiatan 

yang sangat penting. Penilaian tersebut dapat digunakan sebagai ukuran 

keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu dapat 

pula dijadikan input atau masukan bagi perbaikan dan peningkatan kinerja 

organisasi selanjutnya. Sebagaimana diungkapkan oleh (Dwiyanto, 

2006:48) bahwa penilaian kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat 

penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu 

organisasi dapat mencapai misinya. Untuk organisasi pelayanan publik, 

informasi mengenai kinerja tentu sangat berguna untuk menilai seberapa 

jauh pelayanan yang diberikan oleh organisasi itu memenuhi harapan dan 

memuaskan pengguna jasa.  

 

Penilaian kinerja merupakan bagian dari sistem manajemen kinerja, yang 

mana penerapan sistem manajemen kinerja akan membawa dampak positif 

bagi sebuah organisasi, karena dengan melakukan penelitian terhadap 

kinerja organisasi baik dari level yang paling rendah maupun level yang 

tertinggi dalam organisasi, akan berpengaruh terhadap manajemen 

organisasi, kepemimpinan, dan juga meningkatkan kualitas dalam 

kehidupan kerja karyawan. 

 

Dalam sebuah organisasi suatu instansi pemerintah peningkatan kinerja 

Satpol PP sangatlah dibutuhkan, hal ini dilakukan agar instansi pemerintah 
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mampu mencapai target yang telah ditentukan. Disini peningkatan kinerja 

Satpol PP tersebut akan berhasil apabila instansi pemerintah tersebut 

memiliki sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sehingga 

mampu menjalankan pekerjaan tersebut dengan optimal tapi lain halnya 

apabila instansi pemerintah tidak memiliki sumber daya manusia yang 

berkualitas maka hasil pekerjaan yang dihasilkannya pun tidak optimal. 

 

Berbagai langkah memang harus dilakukan instansi pemerintah agar 

peningkatan kinerja Satpol PP tersebut bisa terbentuk yaitu dengan adanya 

hubungan timbal balik yang berupa koordinasi dan komunikasi antara 

atasan dan bawahan . maksud dari adanya hubungan timbal balik tersebut 

nantinya akan menciptakan suasana kerja yang harmonis antara atasan 

dengan bawahan sehingga apabila terdapat kendala dalam pelaksanaan 

pekerjaan hal ini cepat segera diatasi dalam hal pemecahannya. 

 

 

B. Indikator Kinerja 

 

 

Menurut (Mahmudi, 2005:147)  indikator kinerja merupakan sarana atau 

alat untuk mengukur hasil suatu aktivitas, kegiatan, atau proses, dan bukan 

hasil atau tujuan itu sendiri. Indikator berfungsi untuk mengukur kinerja 

organisasi yang akan digunakan oleh manajemen untuk mengambil 

tindakan tertentu. Indikator penyusun kinerja sangat bervariasi sesuai 

dengan fokus dan konteks penelitian yang dilakukan, seperti indikator 

yang diungkapkan oleh Lenvinne dalam (Ratminto dkk, 2005:174) : 
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1) Responsiveness atau responsivitas ini mengukur daya tanggap 

providers terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan 

konsumen. 

2) Responsibility atau responsibilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu 

dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

3) Accountability atau akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan seberapa besar tingkat kesesuaian antara 

penyelenggara pelayanan dengan ukuran-ukuran eksternal yang ada 

di masyarakat dan dimiliki oleh stakeholders, seperti nilai dan 

norma yang berkembang di masyarakat. 

Pada dasarnya menurut Dwiyanto (2006) terdapat beberapa indikator yang 

biasanya digunakan dalam mengukur kinerja. Indikator-indikator yang 

biasa digunakan dalam menilai kinerja organisasi publik antara lain : 

 

1. Produktivitas 

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai 

rasio antara input dan output. Konsep produktivitas dirasa begitu sempit 

dan kemudian General Accounting office mencoba mengembangkan satu 

ukuran produktivitas yang lebih luas dengan memasukan seberapa besar 

pelayanan publik itu memiliki hasil yang diharapkan sebagai salah satu 

indikator kinerja yang penting. 
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2. Kualitas Pelayanan 

Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam 

menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan 

negatif yang tebentuk mengenai organisasi muncul karena ketidakpuasan 

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. 

Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan 

indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan 

kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja adalah informasi mengenai 

kepuasan masyarakat tersedia secara murah dan mudah. Informasi 

mengenai kepuasan terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh 

dari media massa atau diskusi publik.  

 

 

3. Responsivitas  

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 

masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan 

kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Responsivitas disini menunjukan 

keselarasan antara program dan kegiatan pelayan dengan kebutuhan dan 

aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukkan kedalam salah satu 

indikator kinerja karena responsivitas secara langsung menggambarkan 

kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya, 

terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Responsivitas yang 

rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara pelayanan dengan 

kebutuhan masyarakat. Hal ini menunjukan kegagalan organisasi dalam 
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mewujudkan misi dan tujuan organisasi publik. Organisasi memiliki 

responsivitas rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang kurang baik 

pula. 

 

4. Responsibilitas  

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi 

publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar 

atau sesuai dengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit maupun 

implisit. Oleh karena itu responsibilitas bisa saja pada suatu ketika 

berbenturan dengan responsivitas.  

 

5. Akuntabilitas  

Akuntabilitas berhubungan dengan seberapa besar kebijakan dan kegiatan 

organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. 

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh 

rakyat, dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan 

rakyat. Selanjutnya dalam konteks ini, konsep akuntabilitas publik dapat 

digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi 

publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. Kinerja 

organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran internal yang 

dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah, seperti pencapaian 

target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran eksternal, seperti nilai-

nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi 

publik memiliki akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap 

benar dan sesuai dengan norma yang berkembang dalam masyarakat.  
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Dalam penelitian ini mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Bandar Lampung dalam penertiban pedagang kaki lima di PKOR Way 

Halim penulis  menggunakan indikator kinerja dari teori (Ratminto dkk, 

2005), yaitu responsivitas, resbonsibilitas, dan akuntabilitas. Tidak hanya 

menggunakan indikator kinerja dari teori Ratminto dkk saja, tetapi penulis 

juga menggunakana indikator kinerja dari teori (Dwiyanto, 2006), yaitu 

produktivitas dan kualitas pelayanan. Menurut (Ratminto dkk, 2005) 

responsivitas adalah untuk mengukur daya tanggap providers terhadap 

harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan konsumen, dalam penelitian 

ini yang dimaksud responsivitas yaitu untuk mengukur daya tanggap 

Satpol PP Kota Bandar Lampung dalam mengenali kebutuhan masyarakat.  

 

Lalu responsibilitas adalah untuk mengukur proses pelayanan publik, yang 

dimaksud responsibilitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

seberapa jauh pelayanan terhadap publik yang dilakukan Satpol PP Kota 

Bandar Lampung. Sedangkan akuntabilitas adalah suatu ukuran yang 

menunjukan tingkat penyelenggara pelayanan, dalam penelitian ini 

akuntabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan 

pelayanan yang dilakukan Satpol PP Kota Bandar Lampung terhadap 

masyarakat terkait penertiban PKL. 

 

Sedangkan menurut teori (Dwiyanto, 2006) indikator kinerja yang penulis 

gunakan adalah produktivitas dan kualitas pelayanan. Produktivitas adalah 

untuk mengukur tingkat efisien dan efektivitas pelayanan, dalam 

penelitian ini produktivitas digunakan untuk mengetahui apakah kinerja 
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Satpol PP Kota Bandar Lampung sudah efektif dan efisien dalam 

pelayanan terhadap publik. Lalu kualitas pelayanan adalah informasi 

mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu instansi, dalam 

penelitian ini yaitu untuk mencari tahu apakah masyarakat puas terhadap 

pelayanan Satpol PP Kota Bandar Lampung selama ini. 

 

 

 

C. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

 

 

Satuan Polisi Pamong Praja disingkat (Satpol PP) adalah bagian perangkat 

pemerintah daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum 

serta menegakkan peraturan daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja ditetapkan dengan peraturan daerah. Pengertian Satuan 

Polisi Pamong Praja menurut Pasal 1 butir 8 Peraturan Pemerintah Nomor 

6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah bagian perangkat 

daerah dalam penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat. 

 

Tugas, Pokok, dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Sebagaimana yang 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2010, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas menegakkan 

Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010, Satuan 

Polisi Pamong Praja berwenang : 
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1) Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga  

masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 

2) Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang 

menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

3) Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat. 

4) Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran 

atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 

5) Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah. 

Adapun beberapa fungsi dari satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan peraturan daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah. 

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan  

ketentraman masyarakat di daerah. 

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. 
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e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan peraturan daerah dan peraturan 

kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya. 

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah. 

 

Selanjutnya pengertian kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah sesuatu yang menjadi keharusan untuk dikerjakan. Di dalam Bab 

III (8) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja disebutkan mengenai kewajiban Satuan polisi Pamong Praja 

dalam melaksanakan tugasnya, yakni :  

1) Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, 

dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.  

2) Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat 

mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.  

3) Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.  

4) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas 

ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap 

peraturan daerah dan/atau peraturan kepala daerah.  

5) Menaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong 

Praja.  
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A. Visi 

Visi Satuan Polisi Pamong Praja : 

“Terciptanya Ketertiban , Ketentraman Dan Keindahan Kota Lampung” 

B. Misi 

Misi Satuan Polisi Pamong Praja : 

1) Melaksanakan tindakan persuasif dan represif bagi pelanggar 

peraturan daerah dan keputusan kepala daerah. 

2) Meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran peraturan daerah 

dan keputusan kepala daerah. 

3) Meningkatkan peran serta masyarakat guna mewujudkan ketentuan, 

ketertiban dan keindahan kota yang kondusif. 

Jumlah anggota Satpol PP Provinsi Lampung yang mencapai 87 

(delapanpuluh tujuh) orang maka Susunan organisasi Satuan Polisi 

Pamong PrajaProvinsi Lampung, yang terdiri dari:  

a. Kepala Satuan ;  

b. Sekretariat, membawahkan ;  

1) Subbagian Program..  

2) Subbagian Keuangan.  

3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.  

c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, 

membawahkan;  

1) Seksi Operasi dan Pengendalian.  

2) SeksiKerja Sama..  

d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan;  
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1) Seksi Pengawasan dan Penyuluhan..  

2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.  

e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan;  

1) Seksi Satuan Linmas.  

2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.  

f. Bidang Sumber Daya Aparatur, membawahkan; 

1) Seksi Pelatihan Dasar. 

2) Seksi Teknik Fungsional. 

 

 

D. Penertiban 

 

 

Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim terdapat 

pada kota-kota besar di Indonesia. Pemerintah Daerah sebagai otoritas 

yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dinamika masyarakat, 

mempunyai kebijakan yang berbeda-beda dalam menyikapi fenomena 

tersebut. 

 

Penertiban dalam pemanfaatan ruang adalah usaha atau kegiatan untuk 

mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat 

terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban 

langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban dilakukan melalui 

mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak 

langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui 
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pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana 

dan prasarana lingkungannya. 

 

Bentuk-bentuk pengenaan sanksi yang berkenaan dengan penertiban 

antara lain :  

a) Sanksi administratif, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang 

yang berakibat pada terhambatnya palaksanaan program 

pemanfaatan ruang. Sanksi dapat berupa tindakan pembatalan izin 

dan pencabutan hak.  

b) Sanksi perdata, dikenakan atas pelanggaran penataan ruang yang 

berakibat terganggunya kepentingan seseorang, kelompok orang, 

atau badan hukum. Sanksi dapat berupa tindakan pemngenaan 

denda atau ganti rugi.  

c) Sanksi pidana, dikenakan terhadap pelanggaran penataan ruang 

yang berakibat terganggunya kepentingan umum. Sanksi dapat 

berupa tindakan penahan dan kurungan.  

 

Demi ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas dan lain 

sebagainya maka PKL perlu dilakukan Penataan. Permendagri Nomor 41 

Tahun 2012 tentang Pedomana Penataan dan Pemberdayaan Pedagang 

Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya 

yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan 

untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan 

lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, 
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kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

 

Dilakukan penertiban dikarenakan struktur ekonomi formal pada 

kenyataannya tidak mampu memberikan biaya ekonomi dan sosial yang 

cukup bagi subjeknya sehingga memaksa mereka terkait juga dengan gaya 

hidup kota melalu sektor informal. Di sini sektor informal mengambil 

peran interaktif pensubsidi bagi sektor formal dalam posisi yang 

mutualistik peran yang signifikan terhadap perubahan masyarakat PKL 

(society group) maupun keseluruhan masyarakat perkotaan. 

 

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menata PKL di lingkup 

daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur 

dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan 

Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8, Bupati/Walikota melakukan 

penataan PKL dengan cara:  

1. pendataan PKL;  

2. pendaftaran PKL;  

3. penetapan lokasi PKL;  

4. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan  

5. peremajaan lokasi PKL. 

 

Dalam pelaksanaan tugas Penegakan Peraturan Daerah dan kebijakan atau 

Keputusan Kepala Daerah terhadap PKL, Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) sering mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat dalam 

melakukan penertiban PKL, bahkan aparat Satpol PP dianggap sebagai 
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suatu perbuatan kejahatan ketika ia melakukan penggusuran atau 

pengerusakan atas hak milik barang dagangan PKL. Hal ini sering kita 

dengar, padahal disisi lain hak-hak masyarakat perlu kita perhatikan, 

seperti hak pejalan kaki atau pengguna jalan 

 

 

 

E. Pedagang Kaki Lima 

 

 

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan 

relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan. Kekhususan 

tersebut karena kehadiran PKL di tengah melimpahnya tenaga kerja dan 

sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja 

untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan 

kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama 

untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang 

dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri. 

 

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, 

stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. 

Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana 

berjualan, seperti grobak, menggunakan pikulan, membuat lapak ataupun 

gendongan. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki 

Lima menurut (Permadi 2007): 
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1. Grobak  

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda 

dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, 

sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di 

bagian depan. 

 

2. Lapak  

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, 

triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang 

tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak 

permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa 

pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang 

dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan 

kembali esoknya.  

 

3. Pikulan  

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk 

berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-

daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka 

menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.  

 

4. Gendong  

Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional 

Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan 

dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau 
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makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. 

Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal 

dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko. 

 

5. Sepeda  

Dibeberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai 

sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua 

atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi 

begian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan 

dagangannya.  

 

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas 

dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana 

yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup 

yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai 

keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah 

persaingan yang semakin ketat.  

 

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima 

adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha informal dengan 

maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan 

kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan 

ada yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Sedangkan peraturan daerah 

tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh 

pemerintah daerah untuk mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan 
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usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang 

menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan perlengkapan mudah 

dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang. 

 

 

F.  Kerangka Pikir  

 

 

Kinerja Satpol PP merupakan kemampuan Satpol PP dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya dalam memberikan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat guna mencapai tujuan dan misi secara optimal. 

Kinerja ini diharapkan mampu menjelaskan apakah Satpol PP Provinsi 

Lampung mampu melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang 

diembankan kepadanya secara optimal agar berhasil dalam melayani 

masyarakat dengan menciptakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat yang aman dan nyaman.  

 

Kriteria yang digunakan dalam mengukur kinerja Satpol PP Provinsi 

Lampung ini adalah berdasarkan (Dwiyanto, 2006) yaitu  produktivitas 

dan kualitas pelayanan. Tidak hanya menggunakan teori dari Dwiyanto 

saja, tetapi penulis juga menggunakan teori dari (Ratminto, 2005) yaitu  

responsivitas, responsibilitas dan  akuntabilitas. Berdasarkan penelitian ini 

yang dimaksud responsivitas yaitu untuk mengukur daya tanggap Satpol 

PP Provinsi Lampung dalam mengenali kebutuhan masyarakat. 

Responsibilitas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa jauh 

pelayanan terhadap publik yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung. 

Serta akuntabilitas digunakan untuk mengetahui bagaimana 
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penyelenggaraan pelayanan yang dilakukan Satpol PP Provinsi Lampung 

terhadap masyarakat terkait penertiban PKL. 

 

Sedangkan produktivitas digunakan untuk mengetahui apakah kinerja 

Satpol PP Provinsi Lampung sudah efektif dan efisien dalam pelayanan 

terhadap publik. Lalu kualitas pelayanan adalah informasi mengenai 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan suatu instansi, dalam penelitian 

ini yaitu untuk mencari tahu apakah masyarakat puas terhadap pelayanan 

Satpol PP Provinsi Lampung selama ini. 

 

Di dalam penelitian ini kinerja Satpol PP Provinsi Lampung dikatakan 

berhasil apabila melaksanakan tugasnya sesuai dengan kelima indikator 

kinerja tersebut yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, 

responsibilitas dan akuntabilitas,  jika sudah sesuai dengan prosedur dan 

sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 

maka akan dipastikan akan adanya keberhasilan kinerja Satpol PP Provinsi 

Lampung dalam penertiban PKL. Kerangka pikir dari penelitian dapat 

dilihat dari gambar berikut ini : 
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Gambar 1.1 

Kerangka Pemikiran 

 

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Lampung dalam Penertiban 

Pedagang Kaki Lima di Pusat Kegiatan 

Olahraga Rakyat (PKOR) Way Halim 

Indikator Kinerja : 

Agus Dwiyanto (2006)  

 

- Produktivitas 

1. Prosedur Pelaksanaan 

2. Tolak Ukur 

 

- Kualitas Pelayanan 

1. Tingkat Kepuasan Masyarakat 

Ratminto dkk (2005) 

- Responsivitas 

1. Mengenali Kebutuhan Masyarakat 

 

- Responsibilitas 

1. Batasan Perilaku 

2. Tindakan Pendekatan 

 

- Akuntabilitas 

1.Persiapan yang dilakukan 

Efektif Tidak Efektif 


