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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1.   Pengertian Efektifitas 

Menurut T. Hani Handoko (2000:54) efektivitas merupakan kemampuan 

untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, seorang manajer efektif dapat 

memilihpekerjaan yang harus dilakukan atau metode (cara) yang tepat untuk 

mencapai tujuan. 

Menurut pendapat Mahmudi dalam bukunya Manajemen Kinerja Sektor 

Publik mendefinisikan pengertian dari pada efektifitas, sebagai berikut: 

“Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar 

kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif 

organisasi, program atau kegiatan”. Efektifitas berfokus pada outcome (hasil) 

status organisasi, program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang 

dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan spending 

wisely. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini mengenai 

hubungan arti efektifitas di bawah ini: (Mahmudi, 2005: 92) 

Hubungan Efektifitas 

            
      

      
 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka efektifitas adalah menggambarkan 

seluruh siklus input, proses, dan output yang mengacu pada hasil guna daripada 

suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan 

(kualitas, kuantitas, dan waktu) telah tercapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu 
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organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, 

bahwa pengertian efektifitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil tujuan 

yang dikehendaki.   

Sondang P Siagian mengatakan bahwa efektifitas tidak hanya dipandang 

dari segi pencapaian tujuan saja tetapi juga dari segi ketepatan waktu dalam 

mencapai tujuan tersebut. Siagian memberikan penekanan yang dikatakan efektif 

dalam setiap tujuan terdapat pada ketepatan waktu pelaksanaan dengan hasil yang 

dicapai, lebih rinci Sondang P Siagian (2005:171) mengatakan bahwa efektifitas 

adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, tepat pada 

waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan 

untuk melakukan kegiatan.  

2.2.  Pengertian Kinerja  

Jika berbicara mengenai pegawai atau karyawan yang bekerja pada suatu 

perusahaan, hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan kinerja. Masalah kinerja 

pada suatu organisasi selalu menjadi problematika yang perlu mendapat perhatian. 

Hal ini berkaitan dengan segala aktifitas yang dilakukan dalam meningkatkan 

efektifitas kerja para karyawan. Sehingga dapat ditingkatkan kinerja yang akan 

mengacu pada suatu system formal dan terstruktur yang digunakan untuk 

mengukur, menilai dan mempengaruhi sifat-sifat yang berkaitan dengan 

pekerjaan, perilaku, hasil dan termasuk tingkat ketidakhadiran karyawan.  

Pengertian kinerja atau performance merupakan gambaraan mengenai 

tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam 

mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui 
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perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika 

individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan oleh organisasi. 

Pengertian kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan 

pencapaian standar penghasilan yang ditentukan oleh instansi pada karyawan 

sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing karyawan. Kinerja 

adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam 

suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara hukum, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika, atau kinerja bisa juga 

diartikan sebagai hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen suatu 

organisasi secara keseluruhan dalam hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukan 

bukti konkrit dan dapat diukur. (Moh. Pabundu Tika, 2006:86) 

Kinerja merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, 

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan harapan dan tujuan yang 

telah ditetapkan.  

2.3  Ukuran Efektifitas Kinerja 

Efektifitas erat kaitanya dengan sebuah organisasi. Organisasi dalam 

mencapai tujuannya berdasarkan kepada langkah-langkah atau program yang telah 

ditentukan. Program tersebut dapat dikatakan berhasil apabila telah sesuai dengan 

visi dan misi dari organisasi. Antara penyusunan program kepada pencapaian visi 

dan misi dapat dikatakan efektif, apabila telah sesuai dengan kriteria dari 

efektifitas. Efektifitas pelaksanaan program yang dilakukan kepada masyarakat 
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dapat terwujud apabila ada beberapa indikator, dimana efektifitas kinerja suatu 

organisasi atau lembaga dapat dilihat dari beberapa kriteria yang terpenuhi yaitu :  

a. Input 

Input merupakan dasar dari sesuatu yang akan diwujudkan atau 

dilaksanakan berdasarkan apa yang direncanakan yang berpengaruh pada hasil.  

b. Proses  

Efektifitas dapat diwujudkan apabila memperlihatkan proses produksi 

yang mempunyai kualitas karena dapat berpengaruh pada kualitas hasil yang akan 

dicapai secara keseluruhan. Proses produksi menggambarkan bagaimana proses 

pengembangan suatu hal yang dapat berpengaruh terhadap hasil. 

c. Hasil  

Hasil berupa kuantitas atau bentuk fisik dari kerja kelompok atau 

organisasi. hasil yang dimaksud dapat dilihat dari perbandingan antara masukan 

(Input) dan keluaran, usaha dan hasil, presentase pencapaian program kerja dan 

sebagainya.  

d. Produktivitas  

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil 

barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efisien, produktivitas berpengaruh pada efektivitas yang berorientasi pada 

keluaran atau hasil. Produktifitas mencakup pendidikan, motivasi dan pendapatan. 

(Sedarmayanti, 2009: 60).  
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Lima indikator efektivitas kinerja menurut Agus Dwiyanto dalam buku 

Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia (2006: 124-125) sebagai berikut: 

a. Produktivitas 

Produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 

efektivitas pelayanan. Produktivitas adalah suatu tingkat prestasi organisasi dalam 

mencapai tujuan, artinya sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. 

b. Kualitas Layanan 

Kinerja organisasi pelayanan publik sangat terkait dengan kualitas 

layanan. Dalam lingkungan birokrasi pemerintahan, banyak pandangan negatif 

mengenai organisasi publik yang tidak memberikan kepuasan pelayanan kepada 

masyarakat. Sehingga muncul anggapan bahwa kinerja birokrasi sangat buruk 

dalam kaitannya dengan pelayanan publik. Dengan demikian, kepuasan 

masyarakat terhadap kualitas layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi 

publik. 

c. Responsivitas 

Responsivitas Merupakan kemampuan organisasi untuk mengenali 

kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan 

mengembangkan program-program pelayanan public sesuai dengan kebutuhan 

dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas menunjuk pada keselarasan 

antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat.  
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d. Responsibilitas 

Responsibilitas disini menjelaskan/mengukur kesesuaian pelaksanaan 

kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip 

administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.  

e. Akuntabilitas 

Seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk atau mematuhi 

kehendak pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (elected officials). 

Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, 

dengan sendirinya akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. 

Akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar kebijakan dan 

kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak masyarakat banyak. 

2.4.  Pengertian Satpol PP 

 Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja 

merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan 

berkedudukan dibawah dan bertangung jawab kepada Kepala Daerah melalui 

Sekretaris Daerah.  

 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu 

Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur 

sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan 

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, 

disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan 

Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.  
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Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP perlu dibangun kelembagaan 

Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, 

tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya 

mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk disuatu daerah, tetapi 

juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi serta 

resiko keselamatan Polisi Pamong Praja. Dasar hukum tentang tugas dan 

tanggung jawab Satpol PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja yang ditetapkan pada tanggal 6 Januari 2010.  

2.5.  Pengertian Penertiban 

 Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2004 tentang pedoman 

Polisi Pamong Praja, yang dimaksud penertiban adalah “tindakan dalam rangka 

menumbuhkan ketaatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan 

ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.”   

 Tujuan penertiban adalah untuk menghilangkan atau mengurangi segala 

bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban dalam masyarakat, serta 

menjaga agar roda pemerintahan dan peraturan perundang – undangan daerah 

dapat berjalan dengan lancar, sehingga pemerintah dan masyarakat dapat 

melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur dalam menciptakan ketahanan 

nasional, penertiban terhadap sektor pedagang kaki lima diarahkan guna: 

a. Optimalisasi pendayagunaan tempat -tempat penampungan usaha informal 

yang disediakan dan ditunjuk oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, seperti 

lokasi lahan parkir pertokoan, terminal yang beralih fungsi sebagai tempat 

berjualan.  
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b. Terhindarnya disfungsional sarana-sarana perkotaan dari dampak negative 

kegiatan sektor informal pedagang kaki lima.   

2.6.  Pengertian Pedagang Kaki Lima 

 Pembahasan pedagang kaki lima berarti kita tidak lepas dari sekelumit 

permasalahan ketenaga kerjaan. Mobilitas sosial dan pertumbuhan penduduk yang 

mencakup sektor formal. Keadaan pertumbuhan penduduk yang makin tinggi dan 

terus meningkat serta pemerataan pertumbuhan yang tidak paralel dengan 

pertumbuhan penduduk membawa dampak pada kehidupan sosial.  

PKL pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, PKL yang 

mobile(tidak menetap), PKL yang tidak mobile (menetap), PKL static knock down 

(menggelar dagangannya pada waktu dan tempat tertentu).  

Pedagang kaki lima merupakan fenomena kota besar yang memerlukan 

perhatian serius dari pemerintah. Dalam mencari nafkah, mereka harus 

berhadapan dengan pemerintah dan aparat keamanan dalam melakukan aktivitas 

perekonomian. Pedagang memiliki kepentingan untuk mencari nafkahnya dan 

disisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menertibkan dan 

memperindah kota agar program pemerintah untuk pelaksanaan K3 (kebersihan, 

keindahan, dan ketertiban) dapat berjalan dengan lancar. Berpijak dari program 

K3 sebagai jalan keluar dari permasalahan ini pemerintah kota Pekanbaru 

mengeluarkan suatu kebijakan berupa Perda No. 2 tahun 2001 tentang penataan 

dan pembinaan pedagang pasar tradisional yang terdiri dari delapan bab dan 12 

pasal. Dalam peraturan Daerah tersebut secara garis besar menjelaskan tentang 
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tempat usaha perizinan, pembinaan, pengawasan dan ketentuan pidana bagi 

pedagang kaki lima.  

2.7.  Penelitian Terdahulu 

Novi Riana (2014) Universitas Islam Negeri dengan judul skripsi 

“Impelementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Pedagang Kaki 

Lima (PKL) di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (Studi kasus pasar simpang 

baru dan pasar senggol)”. Dengan kesimpulan bahwa kebijakan yang dibuat 

pemerintah tidak efektif ini sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang 

peneliti lakukan, dapat kita lihat bahwa masih banya juga pedagang kaki lima 

yang berjualan tidak pada tempatnya memakai badan milik jalan (BMJ) ataupun 

tempat-tempat yang memang tidak boleh untuk berjualan seperti yang kita lihat 

pada Pasar Simpang Baru dan banyak para pedagang yang tidak mematuhi dan 

mengetahui peraturan yang ada dan kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah 

serta masih banyak juga pedagang yang tidak memilik izin usaha.  

Berdasarkan dari penelitian terdahulu Novi Riana terdapat persamaan 

dengan penulis, bahwa sampai sekarang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 

ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya, 

karena masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan, 

sehingga mengganggu kebersihan, ketertiban serta menyebabkan kemacetan yang 

dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) tersebut.  

Hendrizal M (2013) Universitas Islam negeri dengan judul  skripsi “Peran 

Dinas Pasar dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) (studi kasus pada Pasar 

Simpang Aur Bukit Tinggi)” dengan kesimpulan bahwa setelah penulis 
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melakukan penelitian dilapangan, didapatkan hasil bahwa Peran Dinas 

Pengelolaan Pasar dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang 

dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pasar, terdapat faktor-faktor yang 

mempegaruhi kegiatan ini.  

Berdasarkan dari penelitian terdahulu Hendrizal M terdapat persamaan 

dengan Penulis, yaitu berdasarkan penelitian bahwa peran Satuan Polisi Pamong 

Praja (SATPOL PP) dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota 

Pekanbaru (Studi kasus pedagang kaki lima di pasar kodim) diketahui kurang 

maksimal, karena didalam pengamanan yang dilakukan oleh Satuan Polisi 

Pamong Praja (SATPOL PP) tersebut terdapat faktor-faktor yang menghambat 

kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) tersebut.  

Arwin Hasibuan (2013) di kota Medan tentang “ Peranan Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam penegakan peraturan daerah di kota Medan”. Penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif empiris. Analisis data  kualitatif empiris 

dilakukan dengan menganalisa data sekunder yang bersifat narasi maupun data 

yang bersifat empiris berupa teori, definisi dan substansinya dari beberapa 

literature, dokumen, dan peraturan perundang-undangan serta didukung dengan 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dianalisis dalam rangka 

menjawab permasalahan tentang penegakan Perda yang baik dalam kaitannya 

dengan kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Medan.  

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretariat Daerah. Artinya 

pelaksanaan tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Medan adalah Kepala 
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Daerah. Pelaksanaan penegakan peraturan daerah  yang dilakukan oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja di Kota Medan Peran Polisi Pamong Praja dalam 

menegakkan Peraturan Daerah dilakukan dengan cara melakukan kegiatan operasi 

yang meliputi operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem mobil 

(Hunting), mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran Peraturan 

Daerah, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran Peraturan 

Daerah, mengadakan patroli kewilayahan, pengiriman personil Polisi Pamong 

Praja dalam diklat teknis maupun fungsional, pembinaan dan pendekatan teknis 

bagi personil Polisi Pamong Praja dan penyuluhan terhadap masyarakat tentang 

Peraturan Daerah. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah di Kota Medan adalah 

secara kelembagaan, sumber daya manusia, jaringan kerja dan lingkungan yang 

belum kondusif.   

2.8.  Pandangan Islam Tentang Kinerja 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja ialah kesuksesan seseorang di dalam 

melaksanakan pekerjaan. sejauh mana keberhasilan seseorang atau organisasi 

dalam menyelesaikan pekerjaannya disebut“level of performance”. Biasanya 

orang yang level of performance tinggi disebut orang yang produktif, dan 

sebaliknya orang yang levelnya tidak mencapai standart dikatakan sebagai tidak 

produktif atau berperformance rendah. 

Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan 

apa yang telah mereka kerjakan. Artinya jika seseorang melaksanakan pekerjaan 

dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia 
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akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjaannya dan akan memberikan 

keuntungan bagi organisasinya.  

Dalam al-Qur’an dikenal kata itqon yang berarti proses pekerjaan yang 

sungguh-sungguh, akurat dan sempurna. (An-Naml : 88). Sedangkan dalam 

hadits, Rasulullah SAW bersabda,  

“Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang diantara kamu yang 

melakukan pekerjaan dengan itqon(tekun, rapi dan teliti).” (HR. Baihaki). 

Terkait permasalahan PKL, kewenangan pemerintah hanya terbatas dalam 

hal penertiban sebagaimana telah diamanatkan undang-undang. Oleh karena itu, 

pemerintah tidak dibenarkan melakukan penertiban (penggusuran) dengan cara 

merusak, merampas, ataupun menyita barang tanpa mengembalikan kepada 

pemiliknya. Firman allah SWT: 

 يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا ََل تَأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم بَْينَُكْم بِاْلبَاِطِل 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil.” (QS: An-Nisaa | Ayat: 29). 

Karena yang demikian ini merupakan tindakan perampasan materi yang 

secara tegas dilarang dalam AL-Qur’an yaitu larangan memakan harta orang lain 

secara bathil. Konsekuensi dari hal ini, pungutan yang dikenakan pihak terkait 

dalam pengembalian barang tidak diperkenankan menurut hukum islam.  

2.9.  Definisi Konsep 

 Konsep-konsep yang telah dikemukakan diatas masih bersifat abstrak, 

maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, 
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dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan 

pada kajian pustaka.   

Definisi konsep dalam penelitian digunakan agar tidak terjadi kesalahan 

persepsi dalam pemahaman terhadap tulisan, dimana ditulis batasan-batasan 

pengertian konsep yang digunakan untuk pembahasannya, antara lain: 

a. Efektifitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin 

besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka 

semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.  

b. Pengertian kinerja adalah kemampuan dalam menjalankan tugas dan 

pencapaian standar penghasilan yang ditentukan oleh instansi pada 

karyawan sesuai dengan job yang diberikan kepada masing-masing 

karyawan.  

c. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Struktur Perangkat Daerah yang 

berfungsi untuk menertibkan dan membuat kenyamanan Umum pada 

Kota.  

d. Proses kegiatan untuk mencapai tujuan Satuan Polisi Pamong Praja 

(SATPOL PP) di Kota Pekanbaru untuk melakukan penertiban terhadap 

Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam mewujudkan Visi “ Terwujudnya 

masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan tata hukum”.  

e. Pedagang kaki lima (PKL) adalah orang yang melakukan kegiatan usaha 

dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah dilakukan secara tidak 

tetap dengan kemampuan yang terbatas serta berlokasi ditempat-tempat 

umum atau pusat-pusat kosmetik dan tidak memiliki izin usaha 
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2.10.   Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 

operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 

dan gejala-gejala yang memberikan arti pada variabel tersebut.  

Untuk mempermudah analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam 

penelitian maka penulis mengoperasionalkan konsep sebagai berikut: 
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Tabel 2.1: Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel  Indikator Sub Indikator  

Efektifitas Kinerja 

Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam 

Penertiban Pedagang 

Kaki Lima Kota 

Pekanbaru 

1. Produktivitas 

 

1. Frekuensi kegiatan 

penertiban  

2. Hasil dari program 

penertiban  

2. Kualitas layanan 

 

 

1. Penyediaan sarana dan 

prasarana  

2. Sikap dalam 

melakukan penertiban 

3. Responsivitas 

 

1. Upaya-upaya 

penertiban 

2. Tindakan dalam 

menghadapi 

perlawanan PKL 

4. Responsibilitas 1. Kegiatan penertiban 

sesuai dengan 

kebijakan organisasi 

2. Penegakan sanksi 

terhadap pelanggaran 

ketertiban 

5. Akuntabilitas  1. Tanggungjawab 

terhadap tugas 

Penertiban 

2. Konsistensi terhadap 

upaya penertiban 

Sumber: Agus Dwiyanto dalam buku Reformasi birokrasi publik di Indonesia  

(2006: 124-125) 
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2.11.  Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Agus Dwiyanto dalam buku  Reformasi Birokrasi Publik di 

Indonesia(2006: 124-125) 

 

 

Efektivitas Kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam Penertiban PKL 

Indikator efektifitas kinerja : 

1. Produktivitas kinerja 

2. Kualitas layanan 

3. Responsivitas 

4. Responsibilitas 

5. Akuntabilitas 

Menghasilkan ketertiban dan 

kenyamanan umum di kota 

Pekanbaru 

Teori tentang indikator efektivitas 

menurut Agus Dwiyanto dalam buku 

Reformasi Birokrasi Publik di 

Indonesia 


