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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dewasa ini salah satu tantangan besar yang di

hadapi oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah adalah bagaimana

menampilkan aparatur yang profesional, memiliki etos kerja yang tinggi,

keunggulan kompetitif, dan kemampuan memegang teguh etika birokrasi

dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Profesionalisme

sangat ditentukan oleh kemampuan seseorang dalam melakukan suatu

pekerjaan menurut bidang tugas dan tingkatannya masing-masing. Hasil dari

pekerjaan itu lebih ditinjau dari segala segi susuai porsi dan objeknya. Namun

pada kenyataannya profesionalisme seorang birokrat dalam aparatur Negara

pada saat ini belum bisa dikatakan baik, karena pada saat ini pemerintah

banyak mendapatkan sorotan publik terutama dalam hal pelayanan yang

kurang profesional.

Sehingga Masyarakat Indonesia semakin kritis dan menginginkan

pelayanan yang maksimal dari pemerintah, mereka menutut pelayanan yang

efektif dalam berbagai hal.Aparatuar pemerintah sebagai penyelenggara

pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai penanggung jawab fungsi

pelayanan umum di Indonesia yang mengarahkan tujuannya kepada public

servic, memikirkan mengupayakan tercapainya sasaran pelayanan kepada

seluruh masyarakat dalam berbagai lapisan.

Hal ini mengharuskan pihak pemerintah senantiasa mengadakan

pembenaan menyangkut kualitas pelayanan yang dihasilkan.Pelayanan yang
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berkualitas berarti pelayanan yang mampu memberi kepuasaan kepada

pelanggan (masyarakat) dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Pelayanan yang dihasilkan haruslah adil dan merata. Oleh karena itu

setiap aparatur dituntut untuk dapat melakukan tugas dan fungsinya secara

profesional. Pegawai atau aparatur pemerintah yang profesional sangat

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap kemajuan dan peningkatan

kualitas pelayanan organisasi pemerintah. Namun dalam kenyataannya hal

tersebut tidaklah mudah terbentuk dengan sendirinya Malah banyak hal yang

terjadi sebaliknya,dimana banyak aparatur daerah kurang mampu dalam

menyelenggarakan kegiatan pemerintah dengan kredibilitas yang tinggi,

sehingga proses pelayanan yang diberikan kepada masyarakat menjadi kurang

optimal.

Setiap pegawai yang profesional berpegang teguh pada nilai moral

yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur.Dalam melakukan tugas

profesi, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu,

sentimen, benci, sikap malas dan enggan bertindak. Dengan demikian seorang

profesional jelas harus memiliki profesi tertentu yang diperoleh melalui

sebuah proses pendidikan maupun pelatihan yang khusus, dan disamping itu

pula ada unsur semangat pengabdian (panggilan profesi) didalam

melaksanakan suatu kegiatan kerja.

Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian dalam pasal 3 menyatakan bahwa: “ Pegawai Negeri sipil
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berkedudukan sebagai unsur aparatur Negara yang bertugas untuk

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan

merata dalam penyelenggarakan tugas Negara, pemerintah dan

pembangunan”.

Selain itu juga di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik terdapat dalam pasal 4 yaitu penyelenggaraan

pelayanan publik diantaranya berazaskan keprofesionalan.

Profesionalisme menurut Sedarmayanti (2010:96) adalah pilar yang

akan menempatkan birokarasi sebagai mesin efektif bagi pemerintah dan

sebagai parameter kecakapan aparatur dalam bekerja secara baik. Ukuran

profesionalisme adalah kompetensi, efektivitas, dan efesiensi serta

bertanggung jawab.

Profesionalisme pegawai sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan

pegawai yang tercemin dalam perilaku sehari-hari. Hal tersebut harus

mengacu kepada potensi pegawai dalam mengerjakan tugas-tugas yang

diembannya. Dengan adanya profesionalisme birokrat ataupun aparatur

Pegawai Negeri sipil harus Profesional dalam bekerja sekaligus taat hukum,

netral, Rasional, demokratik, inovatif mandiri memiliki integritas yang tinggi

serta menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat.Kelancaran pelaksanaan tugas organisasi itu

sangat tergantung pada kesempurnaan pegawai yang berada di dalamnya yang

mampu berkerja secara profesional, efektif, dan efisien guna meningkatkan

kelancaran roda pemerintahan. Aparatur pemerintahan sebagai penyelenggara



4

pelayanan bagi masyarakat sekaligus sebagai public service, memikirkan dan

mengupayakan tercapainya sasaran pelayanan kepada masyarakat dalam

berbagai lapisan.Hal ini mengharuskan pihak pemerintah senantiasa

mengadakan pembenahan menyangkut kualitas layanan yang dihasilkan.

Profesionalisme juga tidak menjamin hasil kerja yang baik dan efisien

jika tidak disertai dengan unsur disiplin. Hal ini dikarenakan profesionalisme

bermula dari disiplin dan kerja yang positif. Disiplin dalam lingkungan

pekerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan, karena pekerjaan yang

tidak dilaksanakan dengan disiplin menghasilkan pekerjaan yang tidak

maksimal, efektif dan efisien. Kurangnya kemampuan seorang birokrat dalam

melakukan tugasnya ini dikarenakan profesionalisme birokrat ataupun

Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak berjalan dengan baik.

Dalam hal ini Dinas sosial kota pekanbaru juga mempunyai visi dan

misi sebagai berikut :

Visi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah “ Terwujudnya

Kesejahteraan Sosial bagi PMKS yang dilandasi kesetiakawanan sosial.

Sedangkan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana kerja

2. Meningkatkan dan memberdayakan PMKS/PSKS agar tumbuh dan

berkembang dalam sistem masyarakat

3. Meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja PMKS dan

PSKS
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4. Meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat secara optimal melalui

Pekerjaan Sosial Masyarakat

5. Menciptakan lapangan kerja melalui kerjasama dunia usaha

Dari Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru diatas Dinas Sosial

Kota Pekanbaru juga mempunya Fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan rencana kerja

3. Melaksanakan pemeliharaan dan penertiban

4. Melaksanakan pendataan dan penyuluhan

Sejauh mana tingkat profesionalisme para pegawai tentunya dapat

dilihat dari keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang sesuai

dengan visi dan misi  instansi pemerintahan tersebut.

Setiap aparatur yang profesional haruslah memiliki kompetensi yang

tinggi. Hal ini dikarenakan ukuran Profesionalisme adalah kompetensi,

efektifitas, dan efisiensi serta bertanggung jawab (Sedarmayanti, 2010: 96).

Masalah profesionalisme pegawai sangatlah  penting bagi pegawai

negeri sipil untuk menciptakan pegawai negeri yang profesional maka dalam

rangka pembinaan karir yang lebih baik perlu adanya dilaksankan diklat untuk

menunjang profesionalisme tersebut,dalam hal ini yang berhubungan dengan

uraian tugas pegawai agar dapat mewujudkan visi dan misi organisasi dalam

hal ini organisasi pemerintah merupakan wadah pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Intruksi Presiden Nomor : Tahun 1974 tentang pokok-

pokok pelaksanaan pembinaan diklat dikatakan bahwa Diklat Pegawai Negeri

Sipil adalah : Pendidikan yang dilakukan pegawai negeri sipil untuk
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meningkatkan kepribadian pengetahuan dan kemampuannya sesuai dengan

tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya sebagai pegawai negeri sipil.

Sedangkan pelatihan adalah proses belajar yang dimaksudkan untuk

mengubah kompetensi kerja seseorang sehingga ia dapat berprestasi lebih baik

dalam jabatannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2000 Tentang

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil daam Pasal 2 ayat 1

yaitu Diklat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara

profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika Pegawai Negeri Sipil

sesuai dengan kebutuhan instansi.

Berikut adalah daftar pegawai dalam jabatan struktural yang telah

mengikuti diklat jabatan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Tabel 1.1: Daftar Jumlah Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat
Berdasarkan Golongan di Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No Golongan Pegawai yang Diklat Diklat Jabatannya
1. IV 19 Orang Pim.Tk. IV
2. III 6 Orang Pim. Tk. III
3. II 1 Orang Pim. Tk. II

Jumlah 26 Orang
Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2013

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai yang telah

mengikuti Diklat berdasarkan golongan di Kantor Dinas Sosial Kota

Pekanbaru berjumlah 26 Orang. Terdiri dari dari golongan IV19 orang,

golongan III sebanyak 6 orang, dan golongan II 1 orang.

Dari tabel diatas masih banyak para pegawai yang masih belum

mengikuti pendidikan dan pelatihan yaitu sebanyak 19 orang.Padahal



7

pelatihan sangat berpengaruh terhadap peningkatan profesionalisme pegawai.

Dari data diatas membuktikan bahwa meskipun pelatihan berpengaruh baik

terhadap peningkatan profesionalisme pegawai tetapi pada kenyataanya

banyak pegawai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang belum  mengikuti

pelatihan tersebut.Sedangkan, Aparatur yang berkompeten itu mampu

melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas

keterampilan dan pengetahuannya. Adapun jumlah jabatan Struktural pada

Dinas Sosial Kota Pekanbaru  adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 :Daftar Jumlah jabatan Struktural  Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No Jabatan Jumlah
1 Eselon II/b 1 Orang
2 Eselon III/a 1 Orang
3 Eselon III/b 4 Orang
4 Eselon IV 15 Orang

Jumlah 21 Orang
Sumber : Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2013.

Dari tabel di atas dapat dilihat  jumlah Jabatan Struktural di Dinas

Sosial Kota Pekanbaru dimana Eselon II/b sebanyak1 Orang, Eselon III/b

sebanayak 1 Orang, Eselon III/b sebanyak 4 Orang, da Eselon IV sebanyak 15

Orang.

Latar belakang pendidikan juga memiliki dampak yang sangat penting

dalam membentuk seseorang pegawai yang profesional. Hal ini dikarenakan

kualitas sumber daya manusia yang profesional didasari oleh pendidikan yang

mereka dapat. Berikut ini adalah jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

pada Kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru dapat dilihat di bawah ini:
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Tabel 1.3 : Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan pada Kantor Dinas
Sosial Kota Pekanbaru

No Jenis Pendidikan Jumlah
1 Strata 2 1 Orang
2 Strata 1 22 Orang
3 Diploma III 3 Orang
4 SMA Sederajat 12 Orang
5 SMP Sederajat 3 Orang
6 SD 4 Orang

Jumlah 45 Orang
Sumber :Dinas Sosial Kota Pekanbaru Tahun 2013.

Dari tabel di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir pegawai

Dinas Sosial Kota Pekanbaru didominasi oleh Strata 1 dengan jumlah 22

Orang, tamatan Diploma 3 Orang , SMA Sederajat 12 Orang, SMP 3 Orang,

dan SD 4 Orang.

Birokrat yang profesional harus mampu memecahkan masalah-

masalah yang dihadapi dengan pikiran, mental dan hati yang jernih.Oleh

karena itu sangat diperlukan adanya keseimbangan antara kecerdasan

intelektual, emosi dan spiritual aparatur pemerintah sehingga membutuhkan

tidak hanya pendidikan dan pelatihan, tetapi juga “siraman” penyejuk dan

pengembang moralitas.Dalam hal ini Dinas Sosial Kota Pekanbaru

pegawainya masih mengindikasikan lemahnya profesional birokrasi dimana

belum mempunyai integritas tinggi, taat aturan dan tanggung jawab dengan

mengedepankan standar teknis dan etika profesinya sebagai pegawai negeri

sipil.

Lemahnya profesionalime birokrat di Dinas Sosial Kota Pekanbaru ini

dikarenakan sikap dan prilaku pegawai itu sendiri dalam bekerja. Saat penulis

melihat kondisi di lapangan, pegawai dinas sosial kota pekanbaru banyak yang
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melanggar aturan seperti terlambat masuk kerja padahal sudah ditetapkan jam

masuk 07:30-16.00 WIB, merokok diruang kerja, menunda-nunda

pekerjaannya karena ada urusan diluar hal ini tentu sudah melanggar

ketentuan bahwa pegawai negeri sipil harus mementingkan kepentingan

umum daripada kepentingan pribadi.

Selain itu juga ada beberapa fenomena-fenomena lain berkaitan

dengan profesionalisme yang penulis lihat pada instansi dinas sosial kota

pekanbaru diantaranya adalah:

1. Berdasarkan pengamatan penulis saat di lapangan, pelayanan yang di

berikan oleh para pegawai yang ada di dinas sosial kota pekanbaru masih

kurang maksimal. Dimana saat penulis meminta data-data membutuhkan

waktu 2 hari.

2. Sewaktu penulis melakukan penelitian Prariset pada instansi tersebut

masih ditemukan ruangan kerja pegawai yang kosong di tinggal oleh para

pegawainya terlebih setelah istirahat siang. Disamping itu juga banyak

para pegawai yang tidak disiplin, ditandai dengan masih adanya para

pegawai yang melanggar jam istirahat siang dimana jam dua siang pun

mereka masih saja keluyuran kewarung makanan ataupun warung kopi.

Padahal jam istirahat sudah ditentukan yaitu 12.00-13.00 WIB.

Dari fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat bahwa banyak para

pegawai yang masih kurang profesional.Padahal di dalam kode etik korps

pegawai (korpri) yang dinamakan dengan Panca Prasetya Korps Pegawai

Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anggota korps pegawai
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Republik Indonesia menegakkan kejujuran, keadilan dan disiplin serta

meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena di atas maka penulis tertarik

untuk mengadakan penelitian tentang “Analisis Profesionalisme Pegawai

Dinas Sosial Kota Pekanbaru”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah

dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana profesionalisme pegawai pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme pegawai pada Dinas

Sosial Kota Pekanbaru.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui profesionalisme pegawai di Dinas Sosial Kota

Pekanbaru.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme

pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penulisan

Diharapkan hasil penelitian dapat memberikan manfaat pada pihak-

pihak terkait, diantaranya :

1. Bagi pemerintah Memberikan informasi yang bermanfaat,yang dapat

dijadikan acuan bagi pengambilan keputusan, terutama tentang

profesionalisme.
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2. Sebagai masukan bagi Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam memberikan

suatu pelayanan kepada masyarakat.

3. Bagi peneliti, adanya penelitian ini semoga menjadi bahan informasi bagi

peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di kemukakan tentang Latar Belakang Masalah,

Perumusan Masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini di uraikan tentang teori-teori yang ada

hubungannya dengan penelitian ini, sehingga dapat

mengemukakan suatu hipotesis serta variabel-variabel yang di

teliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan tentang metodologi penelitian yang

terdiri dari Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber

Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Dalam bab ini di uraikan sejarah singkat organisasi, serta

sruktur organisasi.
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BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti pembahasan di mana penulis akan

mengemukakan pembahasan tentang kebijakan Pemerintah kota

pekanbaru untuk mensejahterakan anak jalanan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis membuat kesimpulan tentang hasil

penelitian serta saran-saran yang dapat penulis sampaikan

sebagai sumbangan pemikiran untuk pihak pemerintah.


