
BAB III

KERANGKA TEORITISTENTANG PENGEMIS

A. Pengemis

1. Pengertian Pengemis

Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan

meminta-minta dimuka umum dengan berbagai cara dan asalan untuk

mengharap belas kasihan orang lain.Sedangkan gelandangan pengemis

adalah seseorang yang hidup mengelandang dan sekaligus mengemis.

Pengemis kebanyakan adalah orang orang yang hidup

mengelandang. Istilah gelandangan berasal dari kata gelandangan, yang

artinya selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman

tetap. Pada umumnya para gelandangan adalah kaum urban yang berasal

dari desa dan mencoba nasib dan peruntungannya di kota, namun tidak

didukung oleh tingkat pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan

spesialisasi dan tidak mempunyai modal uang. Sebagai akibatnya, mereka

bekerja serabutan dan tidak tetap, terutama di sektor informal.1

Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan

dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan

untuk mengharap belas kasihan orang lain. Weinberg menggambarkan

bagaimana pengemis yang masuk dalam kategori orang miskin di

perkotaan sering mengalami praktek diskriminasi dan pemberian stigma

1Miftachul Huda, Pekerjaan Sosial dan Kesejahteraan Sosial, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2009) h. 29
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yang negatif.Dalam kaitannya dengan ini, Rubington & Weinberg

menyebutkan bahwa pemberian stigma negatif justru menjauhkan orang

pada kumpulan masyarakat pada umumnya.2

Pengemis pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu mereka

yang masuk dalam kategori menggelandang dan mengemis untuk bertahan

hidup, dan mereka yang menggelandang dan mengemis karena malas

dalam bekerja. pengemis pada umumnya tidak memiliki kartu identitas

karena takut atau malu dikembalikan ke daerah asalnya, sementara

pemerintah kota tidak mengakui dan tidak mentolerir warga kota yang

tidak mempunyai kartu identitas. Sebagai akibatnya perkawinan dilakukan

tanpa menggunakan aturan dari pemerintah, yang sering disebut dengan

istilah kumpul kebo (living together out of wedlock).Praktek ini

mengakibatkan anak-anak keturunan mereka menjadi generasi yang tidak

jelas, karena tidak mempunyai akte kelahiran.Sebagai generasi yang

frustasi karena putus hubungan dengan kerabatnya di desa.3

2. Komunitas Pengemis

pengemis adalah salah satu kelompok yang terpinggirkan dari

pembangunan, dan di sisi lain memiliki pola hidup yang berbeda dengan

masyarakat secara umum. Mereka hidup terkonsentrasi di sentra-sentra

kumuh di perkotaan.Sebagai kelompok marginal, pengemis tidak jauh dari

berbagai stigma yang melekat pada masarakat sekitarnya.Stigma ini

2 Tangdilintin, Paulus. Masalah-Masalah Sosial (Suatu Pendekatan Analisis Sosiologis).
(Jakarta :Pusat Penerbitan Universitas Terbuka ,2000), h.1-5

3Muhammad Suud, 3 Orientasi Kesejahteraan Sosial, (Surabaya: Presatsi Pustaka, 2008),
h. 8
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mendeskripsikan pengemis dengan citra yang negatif. Pengemis

dipersepsikan sebagai orang yang merusak pemandangan dan ketertiban

umum seperti kotor, sumber kriminal, tanpa norma, tidak dapat dipercaya,

tidak teratur, penipu, pencuri kecil-kecilan, malas, apatis, bahkan disebut

sebagai sampah masyarakat.4

Pandangan semacam ini mengisyaratkan bahwa  pengemis,

dianggap sulit memberikan sumbangsih yang berarti terhadap

pembangunan kota karena mengganggu keharmonisan, keberlanjutan,

penampilan, dan konstruksi masyarakat kota. Hal ini berarti bahwa

pengemis, tidak hanya menghadapi kesulitan hidup dalam konteks

ekonomi, tetapi juga dalam konteks hubungan sosial budaya dengan

masyarakat kota. Akibatnya komunitas pengemis harus berjuang

menghadapi kesulitan ekonomi, sosial psikologis dan budaya.Namun

demikian, pengemis memiliki potensi dan kemampuan untuk tetap

mempertahankan hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya.Indikasi ini

menunjukkan bahwa pengemis mempunyai sejumlah sisi positif yang bisa

dikembangkan lebih lanjut.

Anak jalanan, tekyan, arek kere, anak gelandangan, atau kadang

disebut juga secara eufemistis sebagai anak mandiri, usulan Rano Karno

tatkala ia menjabat sebagai Duta besar UNICAF5 , sesungguhnya mereka

adalah anak-anak yang tersisih, marginal da teralienasi dari perlakuan

kasih sayang karena kebanyakan dalam usia yang relative dini sudah harus

4Edi Suharto, Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat,  (Bandung :PT. Refika
Aditama, 2009), h. 12

5 Bagong Suyanto, Masalah sosial anak, (Jakarta: Kencana Media  Group, 2010), h.185
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berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, bahkan sangat tidak

bersahabat. Diberbagai sudut kota, sering terjadi anak gelandangan harus

bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan

tidak dapat diterima masyarakat umum yaitu hanya sekedar untuk

menghilangkan rasa lapar dan keterpaksaan untuk membantu keluarga.

Tidak jarang pula mereka dicap sebagai pengganggu ketertiban dan

membuat kota menjadi kotor, sehingga yang namanya razia atau

penggarukan bukan lagi hal yang mengagetkan mereka.

Marginal, rentan dan ekxploitatif adalah istilah-istilah yang sangat

tepat untuk mengambarkan kondisi pengemis. Marginal karena mereka

melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang kariernya, kurang

dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun dimasa

depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang

sangat panjang benar-benar dari segi kesehatan maupun sosial sangat

rawan. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki

posisi tawar menawar (Bargaining position)yang sangat lemah,

tersubordinasi, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-

wenang dari ulah preman atau oknum aparat yang tidak bertanggung

jawab.

B. Lokasi

Pengemis dikota Pekanbaru merupakan pindahan dari daerah daerah,

ada diantaranya dari desa diberbagai kabupaten di Provinsi Riau, dari Medan,

Sumbar. Banyaknya pengemis berdatangan dari daerah daerah ke Kota
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Pekanbaru karena banyaknya penduduk, tingginya angka kemiskinan,

sehingga anak-anak yang sepatutnya sekolah malah pergi mengemis untuk

mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Dikota Pekanbaru beberapa tempat dijadikan ladang bagi pengemis

untuk mengaruk rezeki, dibeberapa pemberhentian lampu lalu lintas  dikota

Pekanbaru, yang paling banyak pengemis di diantaranya adalah simpang

SKA, Simpang Pasar pagi Arengka, simpang tabek gadang, dititik itulah

pengemis sering mengemis namun beberapa tempat lain yang sering ada

pengemis adalah dipasar pasar tradisional seperti pasar selasa panam, pasar

terminal, dan pasar kodim. Selain pasar dan persimpangan lampu lalu lintas

ada beberapa pengemis yang berjalan menjejaki rumah makan –rumah makan

dikota Pekanbaru.

Sri Meranti, Dia mengatakan, setiap perempatan lampu merah ada dua

hingga lima pengemis. Pada hari biasa pengemis hanya berada di perempatan

jalan Tuanku Tambusai, jalan Riau, jalan Sokarno-Hatta, HR Soebrantas dan

depan pintu gerbang Bandara Internasinal Sultan Syarif Kasim II

Pekanbaru.6

C. Penghasilan Pengemis

Pengemis merupakan jenis pekerjaan yang dilakukan banyak orang

yang latar pendidikannya sangat rendah dan termasuk sebagai orang-orang

miskin, berpakaian bolong-bolong dan sedikit kumuh merupakan ciri-cirinya.

6http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/07/11/mps6wb-jumlah-pengemis-
di-pekanbaru-bertambah, diakses minggu, 17 januari 2016 jam 22.00 wib
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Kebanyakan pengemis bekerja lebih dari 8 jam per hari, bahkan

sebagian di antaranya lebih dari 11 jam per hari, setiap pengemis yang bekerja

sebagai pengamen atau pengemis mereka bukan saja rawan dari ancaman

tertabrak kendaraan, tetapi acap kali juga rentan terhadap serangan penyakit

akibat cuaca yang tak bersahabat atau kondisi lingkungan yang buruk seperti

tempat pembuangan sampah.

Banyak pertanyaan muncul, apakah mengemis dapat mencukupi

kehidupan. Untuk menjawab ini penulis menanyakan beberapa pengemis

pengemis, ada yang mendapatkan uang sebesar Rp 200.000 hingga Rp

300.000 per hari dengan hanya menadahkan tangan kepada warga.

Keunikan dari pengemis ini saat penulis mengajak untuk makan,

semuanya menolak mereka memilih untuk diberi uang saja. Mereka merasa

akan membuang waktu jika waktu untuk mengemis digunakan untuk makan.

D. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial

Indonesia merdeka sejak tahun 1945, cita-cita bangsa yang tercantum

dalam UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadai dan keadilan sosial.

Cita-cita bangsa yang ditulis sejak Indonesia merdeka masih belum

mampu Indonesia menggapainya. Lamanya sebuah Negara berdiri tidak

menentukan kesejahteraan manusia.Karena selama 70 tahun Indonesia

merdeka angka kemiskinan tidak berkurang malah semakin bertambah.Hukum
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ada karena kekuasaan yang sah.Kekuasaan yang sah lah yang menciptakan

hukum. Ketentuan-ketentuan yang tidak  berdasarkan kekuasaan yang sah

pada dasarnya bukanlah hukum. Yang dapat memberi atau memaksakan

sanksi teradap pelanggaran kaidah hukum adalah penguasa, karena penegakan

hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa.Penguasa

mempunyai kekuasaaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran

kaidah hukum. Hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seseorang

untuk memaksakan kehendakanya kepada orang lain.7

Undang - Undang Dasar 1945 adalah Landasan konstitusional Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah merumuskannya,

sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para kolonialisme.UUD 1945

adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam penyelenggaraan kehidupan

berbangsa dan bernegara. UUD 1945 telah di amandemen empat kali pada

tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah menghasilkan rumusan Undang

Undang Dasar yang jauh lebih kokoh menjamin hak konstitusional warga

negara.

Pengemis danpemerintah, dan UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 saling

berhubungan, lihat UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yang berbunyi Fakir Miskin

dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34

Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa gepeng dan anak - anak

jalanandipelihara atau diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh

pemerintah. Fakir ialah orang yang tidak berdaya karena tidak mempunyai

7 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Cahaya Atma
Pusaka, 2010), h.25
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pekerjaan apalagi penghasilan, dan juga mereka tidak mempunyai sanak

saudara di bumi ini. Miskin ialah orang yang sudah memiliki penghasilan tapi

tidak mencukupi pengeluaran kebutuhan mereka, tapi mereka masih

mempunyai keluarga yang sekiranya masih mampu membantu mereka yang

miskin. Jadi Fakir miskin dapat dikatakan orang yang harus kita

bantukehidupannya dan pemerintahlah yang seharusnya lebih peka akan

keberadaan mereka.

Fakir miskin disini dapat digambarkan melalui gepeng-

pengemis.Masih banyak kita melihat di perkotaan dan di daerah para gepeng

yang mengemis di jalanan, pusat keramaian, lampu merah, rumah ibadah,

sekolah maupun kampus. Anak - anak terlantar seperti anak - anak jalanan,

anak yang ditinggali orang tuanya karena kemiskinan yang melandanya. Ironis

memang, masih banyak pengemis yang berada di jalan dan meningkat setiap

tahunnya, bahkan mereka menjadi bisnis baru dari pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab. Hal ini harusnya menjadi tamparan bagi pemerintah yang

mengempanyekan menekan angka kemiskinan dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat miskin, dan tidak sesuai dengan yang diamanatkan

oleh UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 yaitu Fakir Miskin dan anak-anak terlantar

dipelihara oleh negara. Dimana peran pemerintah untuk menjalankan pasal

tersebut, dan sudah jelas di pembukaan UUD 1945 yaitu Pemerintah Negara

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indonesia dan untuk memajukan mensejahterakan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, hal

ini seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah bukan hanya sebagai kiasan saja.



42

Pengemis juga merupakan manusia yang kurang beruntung. Akibat

pemerintah tidak menjalankan amanat UUD 1945 dengan sungguh-sungguh,

banyak sekali dari pengemis yang menjadi korban kejahatan, lihat saja kasus

mutilasi anak jalanan di daerah pulogadung, tragis memang tapi itulah yang

terjadi, selain itu pengemis juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak

bertanggung jawab, demi kepentingan pihak tersebut dengan membisniskan

mereka untuk meningkatkan kesejahteraan pihak tersebut dan pelecehan

seksual, acapkali terjadi terhadap pengemis. Andai saja pemerintah mau

memperhatikan dan memberdayakan secara sungguh - sungguh mungkin hal

yang buruk itu tidak terjadi bahkan angka kemiskinan akan berkurang.

Pengemis tidak akan bertambah bahkan tidak akan ada jikalau di daerah

perdesaan atau tempat mereka berasal memiliki lapangan pekerjaan dan tidak

tersentralisasinya pembangunan di perkotaan saja.

Menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan tujuan

perjuangan bangsa kita ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur atau

kesejahteraan umum, dan langkah utama untuk mencapai tujuan itu adalah

pelaksanaan keadilan sosial. Keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk

negara demi terwujudnya kesejahteraan untuk membagi beban dan manfaat

kepada para warga negara secara proporsional, sambil membantu anggota

masyarakat secara proporsional, sambil membantu anggota masyarakat yang

lemah, dan di lain pihak untuk memberikan kepada masyarakat termasuk

negara apa yang menjadi haknya.

Pemerintah sebagai pemimpin negara mempunyai tugas utama untuk

memajukan kesejahteraan rakyat, dalam rangka itu berhak dan berwajib
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memungut pajak kepada warganya sesuai dengan kemampuan masing-

masing.Sebaliknya pemerintah wajib menjamin agar setiap warganya

mencapai kesejahteraan dasar atau taraf hidup minimum yang layak bagi

kemanusiaan.

Kalau kita telaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang

Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain :

…Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan perdamaian dunia…

Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam

memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna

mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya, sebagai mana

dijamin secara pasti oleh Konstitusi Negara di bawah Undang-Undang Dasar

1945, Pasal 27 ayat (2) menyebutkan : “Tiap-tiap warga negara berhak atas

pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”..

Dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan :“Fakir

miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.Ini menunjukkan

betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan

bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata di semua

lapisan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ditegaskan tujuan itu dapat dicapai

apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-

baiknya serta menyeluruh dan merata. Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi
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sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spirituil

yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir dan

bathin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan

kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya.8

Berdasarkan rumusan-rumusan yang menitikberatkan pada usaha

kesejahteraan, ini mencerminkan negara kita merupakan negara kesejahteraan

(welfare state) modern. Konsekuensi sebagai negara kesejahteraan modern

seperti negara-negara kesejahteraan lainnya mempunyai hak dan kewajiban

yang sama dalam mengusahakan serta menjamin kesejahteraan rakyatnya

tanpa terkecuali.9

Bila dalam Peraturan daerah nomor 12 tahun 2008 tentang ketertiban

sosial pasal 3 menyebutkan:10

1. Dilarang melakukan pengemisan didepan umum dan ditempat umum

dijalan raya, jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan

penyeberangan.

2. Dilarang bagi setiap orang memberikan sumbangan dalam bentuk uang

atau barang kepada pengemis dijalan raya, jalur hijau, persimpangan

lampu merah dan jembatan penyeberangan atau ditempat-tempat umum.

3. Dilarang bergelandangan tanpa pencaharian ditempat umum dijalan raya,

jalur hijau, persimpangan lampu merah dan jembatan penyeberangan.

8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kesejahteraan Sosial

9Tajdjudin Effendi Noer.Sumber Daya Manusia, PeluangKerjadan Kemiskinan.
(Yogyakarta : Tiara Wacana,2004) h.144

10 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial,
pasal 3
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Lebih jauh dalam pasal 29 menyebutkan “ barang siapa melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3 dan 4 dalam peraturan daerah ini

diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda

paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”

Banyak hal yang dilarang dan ancaman dalam perda ini, banyaknya

gepeng Indonesia umumnya dan khusunya dikota Pekanbaru menandakan

kurangnya penegakan hukum terhadap sebuah peraturan.

Dalam perda ini berdasarkan pasal 3 menyebutkan 2 hal pokok yang

dilarang, pertama adalah dilarang untuk mengemis dan bergelandangan tanpa

pencaharian didepan umum serta orang yang memberikan sumbangan juga

sebuah larangan akibat larangan tersebut diancam dengan pasal 29 yaitu

pidana kurangan paling lama tiga bulan dan denda paling banya

Rp.50.0000.0000,- (lima puluh juta rupiah) .11

Adapun prinsip-prinsip penanganan pengemis adalah:12

1. Prinsip penerimaan pengemis secara apa adanya.

2. Prinsip tidak menghakimi (non Judgemental) pengemis.

3. Prinsip individualism, dimana setiap pengemis tidak disama ratakan begitu

saja, tetapi arus dipahami secara khusus sesuai dengan keunikan pribadi

dan masalah mereka masing-masing.

4. Prinsip kerahasiaan, dimana setiap informasi yang diperoleh dari pengemis

itu sendiri.

11 Ibid, pasal 29
12 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 12 tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial,

pasal 7I
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5. Prinsip partisipasi, dimana pengemis beserta orang-orang terdekat dengan

dirinya diikutsertakan dan dapat berperan optimal dalam upaya pelayanan

dan rehabilitasinya kembali ke masyarakat.

6. Prinsip komunikasi, dimana kualitas dan intensitas antara pengemis

dengan keluarga dan lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan seoptimal

mungkin sehingga berdampak positif teradap upaya rehabilitasi pengemis.

E. Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Ketertiban

Sosial

Kata efektif berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti

berasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik.Kamus ilmiah

popular mendefenisikan efektifitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna

atau menunjang tujuan.

Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran

yang telah ditentukan didalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program

disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah

ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat  H.Emerson yang dikutip

Soewarno Handayaningrat S. yang menyatakan bahwa “ efektivitas adalah

pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan

sebelumnya13”.

Berikut beberapa ulasan mengenai Teori Efektivitas menurut para ahli:

Menurut ravianto efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang

dilakukan sejauh mana orang mengasilkan keluaran sesuai dengan yang

13 Soewarno Handayaningrat, Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen.
(Jakarta : CV.Haji Masagung1994).h.16
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diharapkan .ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan

dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka

dikatakan efektif.”14

Georgopolous dan Tannembaum menyatakan “Efektifitas ditinjau dari

sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasialan suatu organisasi harus

mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme

mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian

efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan.”15

Dari beberapa pendapat diatas mengenai efektifitas, dapat disimpulkan

bahwa efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target

(kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen yang mana

target tersebut sudah ditentukan terlebi dahulu.

Pengertian efektifitas ini lebih beriorentasi kepada keluaran atau hasil.

Efektifitas mempunyai hubungan dengan efesiensi namun tidak berpengaruh

terhadap hasil efektifitas. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi,

dapat dilakukan melalui konsep efektifitas.Konsep ini adalah salah satu factor

untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan

terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.Dalam hal ini

efektifitas. Merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui pemanfaatan

sumber daya yang dimiliki secara efesien, ditinjau dari sisi masukan (input),

proses, maupun keluaran (output) dalam hal ini yang dimaksud sumber daya

14 Ravianto,.Produktivitas dan Seni Usaha. (Jakarta : PT. Binaman Teknika Aksara1989)
h.113

15 Georgopolous dan tannembaum , Efektifitas oraganisasi, (Jakarta: Erlangga, 1985) h.
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meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta metode dan model

yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efesien apabila dikerjaan dengan

benar dan sesuai dengan prosuder sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan

tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.


