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EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGADAAN HIASAN
JALAN (POT BUNGA) OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA PEKANBARU

ABSTRAK
Oleh
Dwi Sartika Dirgantari Putri
Kata Kunci : Efektivitas, Pelaksanaan Program, Pengadaan Hiasan Jalan (Pot
Bunga)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis untuk mengetahui Efektivitas
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, serta mengetahui kendala yang
dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
dalam menjalankan program pengadaan Pot Bunga di sepanjang jalan di Kota
Pekanbaru. Indikator dari penelitian ini adalah Pemahaman Program, Tepat
Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata Sebelum dan
Sesudah Adanya Program. Tipe penelitian yang berlokasi di Kota Pekanbaru ini
adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat
pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan
bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas
keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang di teliti. Adapun populasi yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang, Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan, Kepala Seksi Pertamanan, serta
Masyarakat Disekitar Lokasi Penelitian. Adapun teknik sampling jenuh yang
digunakan dalam menetapkan individu Untuk populasi pegawai dan teknik
accidental sampling untuk masyarakat, jenis dan teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan
menggunakan kuisioner dan wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan
menggunakan teknik observasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan
adalah dengan mempergunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik
analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Efektivitas Pelaksanaan
Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru “Cukup Efektif”.
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Effectiveness Of The Implementation Of Road Ornament Programs (Flower
Pots) By The General Job And Space Registration Of Pekanbaru City
ABSTRACT
By
Dwi Sartika Dirgantari Putri
Keywords: Effectiveness, Program Implementation, Procurement of Street
Decoration (Flower Pot)
This study aims to analyze to determine the Effectiveness of the Implementation of
Road Ornament Procurement Program (Flower Pot) by the Office of Public
Works and Spatial Planning of Pekanbaru City, and to find out the obstacles
faced by the Department of Public Works and Spatial Planning of Pekanbaru in
running a program to procure Flower Pot along the road in the city of
Pekanbaru. The indicators of this study are Program Understanding, Right
Target, Timely, Achievement of Goals, Real Changes Before and After the
Program. This type of research located in Pekanbaru City is a descriptive survey,
namely prioritizing questionnaires as a means of collecting data and data
collected with this tool and then used as the main raw material to analyze the
empirical conditions of the objectivity of the existence of research objectives in
the studied location. The population used in this study is the Head of Public
Works and Spatial Planning, Head of Garden Maintenance Section, Head of
Parks Section, and Community Around the Research Site. The saturated sampling
technique used in assigning individuals For the employee population and
accidental sampling techniques for the community, the types and data collection
techniques used in this study consisted of, primary data collected using
questionnaires and interviews and secondary data collected using observation
techniques. While the data analysis technique used is by using a frequency table
tool. Based on this analysis technique the researcher assessed and concluded that
the Effectiveness of the Implementation of the Road Ornament Procurement
Program (Flower Pot) by the Office of Public Works and Pekanbaru City Spatial
Planning was "Effective".

xviii

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang
berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan
mendayagunakan sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif
dan efesien. Menurut Silalahi (dalam Zulkifli, 2005;11)
Administrasi adalah sebuah istilah yang bersifat generik, yang mencakup
semua bidang kehidupan, oleh karena itu, banyak sekali definisi mengenai
administrasi. Sekalipun demikian, ada tiga unsur pokok dalam administrasi. Tiga
unsur pokok ini pula yang merupakan pembeda apakah suatu kegiatan merupakan
kegiatan administrasi atau tidak. Dan definisi administrasi yang ada, kita dapat
mengelompokkan administrasi dalam pengertian proses, tata usaha dan
pemerintahan atau administrasi publik. Sebagai ilmu administrasi mempunyai
berbagai cabang, yang salah satu di antaranya adalah administrasi publik yang
berfocus juga kepada administrasi sebuah negara.
Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang
menjadi ketetapan bangsa Indonesia sejak diproklamirkan dan diatur dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945, sebagai mana
diatur Pada Pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945 yaitu “Negara Indonesia
adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik” ini menunjukkan bahwa pada
Negara Indonesia tidak terdapat wilayah atau daerah yang bersifat Negara atau
tidak ada Negara dalam Negara.

1
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Konsekwensi negara kesatuan ini, terdapat pemerintahan yang terdiri dari
pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pengaturan tentang pemerintahan daerah
terdapat pada Bab VI dengan judul pemerintahan daerah, yaitu: pada Pasal 18 ayat
(1) “Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu di bagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan
undang-undang”.
Undang-undang dasar ini memberikan tuntunan kepada negara Indonesia,
untuk menjalankan pemerintahan, dan setiap perubahan perundang-undangan
yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan hukum dasar tersebut, sebagaimana
diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No. 12 Tahun 2011 sebagai penggati
Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang telah diatur bahwa: ”Pancasila merupakan sumber dari segala
sumber hukum negara” kemudian pada Pasal 3 ayat (1) ditaur pula bahwa
“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan”.
Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011
dikemukakan bahwa: “Penetapan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber
hukum negara adalah: Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan pancasila sebagai dasar dan
ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap
materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan
nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila. Sedangkan dalam penjelasan Pasal 3
ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 dijelaskan bahwa: ”UUD NKRI Tahun 1945 yang
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memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi pembukaan
peraturan perundang-undangan dibawah UndangUndang Dasar.
Mengacu pada Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan tersebut sudah jelas menjadi petunjuk yang sangat
mendasar bagi pembentukan peraturan perundangan yang ada, termasuk peraturan
perundang-undangan pemerintah daerah harus sesuai dengan undang-undang
dasar atau hukum dasar serta pancasila sebagai ideologi negara.
Otonomi Daerah bukanlah merupakan suatu kebijakan yang baru dalam
penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia karena sejak berdirinya negara
kesatuan Republik Indonesia sudah dikenal adanya otonomi daerah yang
dipayungi oleh Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.
Sedangkan inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapatnya
keleluasaan pemerintah daerah (dioscretionary power) untuk menyelenggarakan
pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, dan peran serta masyarakat
dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerahnya. Tujuan pemberian
otonomi daerah adalah untuk menjamin, mekanisme demokrasi ditingkat daerah
untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan
daerah setempat maupun untuk mendukung kebijaksanaan politik nasional dalam
era reformasi saat ini Untuk mencapai tujuan dimaksud Undang-undang No. 32
tahun 2004 menekankan tiga faktor yang mendasar sebagai berikut:
1.

Memberdayakan Masyarakat

2.

Menumbuhkan Prakarsa dan Kreativitas

3.

Meningkatkan Peran serta masyarakat secara aktif dan meningkatkan
peran dan fungsi badan perwakilan rakyat.
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Prinsip otonomi daerah yang diberikan oleh Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah adalah prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya
Daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua

urusan

pemerintahan daerahnya masing-masing. Daerah memiliki kewenangan untuk
membuat kebijakan dalam pemberian pelayanan, peningkatan peran serta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah pula di katakana bahwa penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip
demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam system
Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud
dengan pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
Jadi secara sederhananya, pembagian urusan pemerintahan menurut
Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbagi
menjadi 3 bagaian. Pertama urusan pemerintahan absolut, ini adalah urusan yang
sepenuhnya berada ditangan pemerintah pusat, tapi pemerintah pusat bisa
melimpahkan pelaksanaannya kepada daerah sesuai dengan asas dekonsentrasi.
Kedua, adalah urusan pemerintahan konkuren, pengertiannya adalah urusan
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pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan
Daerah kabupaten/kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar
pelaksana otonomi daerah. Ketiga adalah urusan pemerintahan umum, ini adalah
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala
Pemerintahan. Pelaksanaanya bisa diserahkan kepada gubernur atau bupati di
daerahnya.
Lahirnya pemerintahan yang di dalamnya adalah bagian dari administrasi
publik pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam
masyasrakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara
wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan
meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani
masyarakat. Pemerintah modern, dengan kata lain pada hakekatnya adalah
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri
sendiri,

tetapi

untuk melayani

masyarakat,

menciptakan

kondisi

yang

memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya
demi mencapai kemajuan bersama.
Salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah pelaksanaan
proses penataan kota, di dalam melakukan penataan kota tentunya salah satu yang
menjadi bagian tugas tersebut adalah memperindah kondisi kota baik dari segi
taman-taman yang tersedia dan juga hiasan jalan yang ada di kota, dan penulis
akan melakukan pengkajian terhadap efektivitas program yang di jalankan oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait dengan pengadaan Pot Bunga
di jalan-jalan Kota Pekanbaru.
Kota dapat diartikan sebagai sebuah ruang yang bersifat kompleks,
cenderung dinamis serta menekankan pada aspek ekonomi. Hal ini menyebabkan
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wilayah perkotaan mengalami pembangunan yang sangat cepat. Pembangunan
kawasan perkotaan secara fisik cenderung menghabiskan ruang-ruang terbuka dan
menjadikannya area terbangun (Rahmy et al. 2012). Maka dari itu dibutuhkan tata
guna lahan yang baik sebagai pembatas antara kebutuhan ruang terbangun dengan
kebutuhan ruang terbuka.
Kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat
berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan
keamanan menempati kedudukan yang sangat strategik dalam tatanan nasional
kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu
mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan
kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (open
spaces) di perkotaan. Dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam
bentuk kajian berupa aturan-aturan dan juga manfaat dari pemanfaatan ruang
tersebut.
Salah satu yang menjadi perhatian bagi masyarakat Kota Pekanbaru saat
ini adalah program yang di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru yang berkaitan dengan pengadaan hiasaan jalan yaitu Pot
Bunga yang telah di sebar di hampir seluruh pelosok Kota Pekanbaru, keberadaan
pot bunga tersebut menjadi perhatian masyarakat di karenakan fungsi dan bentuk
nya yang sangat mencolok.
Keberadaan hiasan jalan khususnya keberadaan taman di pinggir jalan
seharusnya menjadi salah satu bentuk untuk memberikan ruang hijau di daerah
perkotaan, akan tetapi keberadaan Pot Bunga yang saat ini menjadi salah satu
program pemerintah kota Pekanbaru di ujung tahun 2017 di nilai tidak tepat
sasaran, selain dari letak pot bunga yang sembarangan, bentuknya juga tidak ideal.
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Sesuai dengan peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, yang bertanggung
jawab terhadap kawasan penataan taman jalan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru, hal ini dapat di lihat dari Tugas Dan Fungsi
yang di bebankan kepada Dinas tersebut, khususnya Bidang Pertamanan yang
kemudian di kelompokkan dalam beberapa seksi, yaitu Seksi Pertamanan dan
Ornamen. Adapun tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:
1. Seksi pertamanan dan ornament mempunyai tugas membantu kepala
bidang pertamanan dalam melaksanakan Sub Urusan Pertamanan dan
Ornamen.
2. Seksi Pertamanan dan Ornamen dalam melaksanakan tugas sebagai
mana dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional
pertamanan dan ornament.
b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan
basis data seksi pertamanan dan ornament yang meliputi
pemeliharaan tanaman dan ornament.
c. Perumusan dan pelaksanaan pemasangan penerangan lampu taman.
d. Penyiapan dan pelaksanaan inventarisasi potensi pemeliharaan
taman dan orgamen.
e. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan
pembangunan serta pemeliharaan ornament di dalam maupun di
luar taman.
f. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan
pembangunan serta pemeliharaan ornament di dalam ataupun di
luar taman.
g. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan serta pengembangan rumah
pembibitan (Green Huouse) tanaman pelindung, peneduh, hias dan
tanaman lain sesuai kebutuhan pertamanan.
h. Pelaksanaan pemangkasan perapihan (topping) ringan, sedang dan
berat pada pohon / tanaman.
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i. Penyiapan

bahan

penghapusan/penebangan

dan

penerbitan

pohon/tanaman

keras

rekomendasi
pada

jalan

provinsi/nasional.
j. Pelaksanaan pemeliharaan taman dan ornament dengan cara
mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas pemeliharaan
taman dan ornament dengan jadwal dan petunjuk yang ada agar
taman dan ornament tertata indah dan nyaman.
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Keberadaan taman di tiap jalan-jalan kota menjadi salah satu upaya
pemerintah kota Pekanbaru untuk memperindah kota, akan tetapi pelaksanaan
program yang niat nya baik tentunya juga harus melihat aspek-aspek lain yang di
timbulkan dari program tersebut, begitu juga dengan pelaksanaan program
pengadaan taman jalan yang telah di laksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Pelaksanaan program taman jalan yang telah di
laksanakan pada akhir tahun 2017 menjadi salah satu penarik perhatian
masyarakat, hal ini di karenakan keberadaan Pot Bunga raksasa yang tersebar luas
di jalan-jalan kota Pekanbaru. Keberadaan hiasan jalan tersebut banyak yang tidak
sesuai penempatannya, dan sampai saat ini setelah pelaksanaan pengadaan pot
bunga tersebut selesai dilakukan, banyak Pot Bunga yang terbengkalai dan pecah
yang di akibatkan di tabrak oleh kendaraan yang sedang melintas.
Perencanaan kebijakan yang seharusnya di jalankan oleh pemerintah kota
Pekanbaru adalah program yang secara langsung dapat di rasakan manfaatnya
oleh masyarakat luas di kota Pekanbaru, melihat permasalahan kota Pekanbaru
yang masih sangat banyak seperti tidak sempurnanya fungsi Drainase di jalan-
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jalan Kota, Banjir yang menghantui masyarakat disaat hujan turun, tumpukan
sampah yang masih ada di sembarang tempat di jalan-jalan kota Pekanbaru yang
memang sangat menganggu pengguna jalan dan masyarakat di sekitar,
infrastruktur jalan yang masih belum seluruhnya baik, hal ini seharusnya menjadi
acuan untuk pemerintah kota Pekanbaru untuk menyusun program-program yang
nantinya dapat di rasakan masyarakat secara luas.
Pelaksanaan program pengadaan Pot Bunga yang di jalankan pada akhir
pemerintahan tahun 2017 di nilai menjadi proyek panik yang hanya bertujuan
untuk menghabiskan anggaran pada tahun tersebut, hal ini tentunya di dukung
dengan beberapa pemberitaan yang penulis dapatkan dari beberapa media berita
online yang ada di Kota Pekanbaru, dimana salah satunya adalah pernyataan dari
Anggota DPRD Kota Pekanbaru yaitu Zulfan Hafis yang berasal dari partai
Nasdem, adapun pernyataan dari beliau adalah sebagai berikut:
“Kami sebenarnya mendukung, tapi ini harus berdampak kepada
masyarakat, inikan tidak. Kalau mau menghabiskan anggaran yang
bersentuhan langsung dengan masyarakat dong, seperti peletakan pot
bunga dan pembangunan tempat duduk yang berada di jalur lambat HR
Soebrantas tidak akan ada masyarakat yang akan menggunakannya. Jika
seperti ini, kesannya proyek ini hanya untuk menghabiskan anggaran saja
supaya tidak bersisa” (Wawancara Zulfan Hafis bersama
Www.Halloriau.com)
Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota dengan tingkat pertumbuhan yang
cukup pesat di pulau sumatera bahkan di Indonesia, dengan semakin pesatnya
pertumbuhan masyarakat, maka permasalahan kota juga tentunya akan semakin
bertambah banyak, mulai dari sampah, pertumbuhan penduduk, banjir, dan
permasalahan lainnya, dengan demikian seharusnya program-program yang di
jalankan oleh pemerintah kota Pekanbaru harusnya dapat mengutamakan program
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yang dapat dijadikan prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat luas
seperti yang telah di jelaskan di atas.
Berikut ini, penulis akan berikan jumlah kondisi atau keadaan pot-pot
bunga yang masih dalam keadaan bagus ataupun sudah mengalami kerusakan
diakibatkan dari beberapa faktor, berikut tabel yang penulis dapatkan datanya dari
Dinas PUPR:
Tabel I.1: Jumlah Data Pot-Pot Bunga di Kota Pekanbaru
No

Nama Jalan

Jumlah Pot Bunga

Anggaran Program

Total

Rusak

1. Jl. Riau

254

102

Rp 220.000.000

2. Jl. Tuanku Tambusai

78

33

Rp 110.000.000

3. Jl. Kartama / Impres

154

74

Rp 150.000.000

4. Jl. Bukit Barisan

110

42

Rp 124.000.000

5. Jl. Jendral Sudirman

201

12

Rp 200.000.000

6. Jl. HR. Soebrantas

131

44

Rp 135.000.000
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Jl. Arifin Ahmad

53

17

Rp 50.000.000

TOTAL

981

324

Rp 989.000.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Pekanbaru, 2018
Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa ada beberapa jalan yang
penulis dapatkan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
dimana jalan-jalan tersebutlah yang di lakukan peletakan pot bunga untuk tujuan
memperindah jalan-jalan di Kota Pekanbaru, dengan total keseluruhannya adalah
981 jumlah pot bunga yang terdiri dari pot yang masih dalam keadaan baik dan
pot yang sudah dalam keadaan rusak. Pelaksanaan program pengadaan pot bunga
yang dilakukan oleh Pihak Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dilaksanakan pihak Dinas pada tahun
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2017, tujuan dari di adakannya program ini adalah untuk tersedianya prasarana
dan sarana hiasan jalan di Kota Pekanbaru.
Dalam menjalankan kebijakan yang dilaksanakan oleh pihak Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru, penulis
melakukan pengukuran dengan menggunakan teori dari Sutrisno, berdasarkan
beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah dibuat oleh para ahli, dapat
disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan atau aktifitas perlu
diperhatikan beberapa indikator, dan menurut Sutrisno (2007;125-126) untuk
mengukur efektivitas tersebut, maka dapat digunakan indikator sebagai berikut:
1.

Pemahaman Program.
Dalam menjalankan sebuah kebijakan yang di susun oleh sebuah
organisasi,

khususnya

organisasi

pemerintahan

seperti

Dinas

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Pekanbaru,
tentunnya diperlukan kemampuan dari masing-masing individu di
dalamnya, termasuk juga bagaimana cara pemerintah memberikan
pemahaman kepada masyarakat terkait dengan program yang sedang
di jalankan, pemahaman program ini bisa mencakup mengenai proses
sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat, agar masyarakat
mengetahui apa manfaat dari program yang akan di jalankan oleh
pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, salah
satunya adalah pengadaan hiasan jalan (pot bunga) yang di posisikan
di sepanjang jalan-jalan kota Pekanbaru, khususnya jalan-jalan yang
penulis jadikan target penelitian.
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2.

Tepat Sasaran;
Tepat sasaran dimaksudnya adalah dimana pelaksanaan program yang
di jalankan oleh pihak Dinas PUPR memiliki Skala Prioritas terhadap
kebutuhan apa yang di butuhkan oleh masyarakat, kaitannya dengan
penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah program pengadaan
pot bunga di Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran terhadap kebutuhan
masyarakat atau justru sebaliknya.

3.

Tepat Waktu;
Pengerjaan yang dilakukan terhadap sebuah program tentunya
memiliki standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan
program tersebut, maksud dari tepat waktu pada pembahasa indikator
ini adalah untuk mengukur apakah pengerjaan program tersebut sesuai
dengan standar waktu yang di tetapkan tersebut atau justru sebaliknya.

4.

Tercapainya Tujuan
Dalam merencanakan sebuah program kerja, tentunya akan di tetapkan
terlebih dahulu masing-masing tujuan dijalankannya program tersebut,
dan dalam hal ini maksud dari indikator ini adalah untuk mencari tau
apakah setelah program selesai di laksanakan, hasil yang di dapat
telah sesuai dengan taget tujuan yang di tetapkan sebelumnya atau
sebaliknya.

5.

Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program.
Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program tentunya melihat
perbandingan antara sebelum dilaksanakannya program dan sesudah
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selesainya program tersebut di laksanakan, dengan demikian maka
pelaksana dapat melihat perubahan yang terjadi apakah benar sesuai
dengan target atau justru tidak memberikan perubahan sama sekali.
Didasari pada penjelasan latar belakang yang telah penulis paparkan di
atas, penulis menemukan beberapa fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan
yang berkaitan dengan permasalahan pelaksanaan program pengadaan Pot Bunga
di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota
Pekanbaru. Dan adapun fenomena-fenomena yang penulis dapatkan di lapangan
adalah:
1.

Berdasarkan observasi fenomena dilapangan yang menunjukkan
bahwa keberadaan Taman Jalan (Pot Bunga) di beberapa ruas jalan di
kota Pekanbaru dinilai belum memadai dengan kebutuhan masyarakat
kota Pekanbaru.

2.

Berdasarkan observasi penulis menemukan fenomena bahwa pot
bunga yang telah di sebarkan di sepanjang jalan Kota Pekanbaru, tidak
di tempatkan sesuai dengan tempatnya, sehingga dapat mengganggu
aktivitas masyarakat yang ingin menggunakan bahu jalan untuk
berjalan kaki ataupun menghalangi toko atau kedai masyarakat yang
berjualan, karna keberadaan pot bungan diletakkan tepat di depan toko
atau kedai masyarakat. Hal ini juga pernah disampaikan oleh anggota
DPRD Kota Pekanbaru yaitu Bapak H.Zaidir Albaiza SH., MH dalam
wawancara yang dilakukan dengan media surat kabar elektronik
Www.Koranmx.com.
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3.

Berdasarkan observasi penulis bahwa pemberitaan di media sosial,
penulis menemukan fenomena pot bunga banyak yang rusak hal ini
juga diakui oleh pihak Dinas PUPR bahwa hal ini disebabkan oleh
letak pot yang salah dan tidak sesuai tempat. (https: // www.
bertuahpos. com/ berita/ pot-bunga- raksasa- mulai- rusak-puprpekanbaru-akui-.html)

4.

Dan berdasarkan observasi penulis bahwa pot bunga tidak berjalan
secara efektif dan belum sesuai dengan kontrak ataupun dapat
dikatakan tidak sesuai dengan program yang sudah direncanakan,
karena banyak bunga yang ditanam dalam pot jenisnya berbeda-beda,
ada bunga kertas, bunga tanaman yang mirip cabe, hal inilah diduga
spesifikasi teknis pelaksanaan pada dokumen kontrak tidak sesuai.
Serta masih kurangnya perawatan terhadap pot-pot bunga yang sudah
ada sehingga banyak pot bunga yang sudah tidak layak digunakan dan
sudah menjadi tempat sampah masyarakat. Hal ini diperkuat dari
berita media sosial (http://www.riau monitor. com/ read- 501- 852019- 03-06- kondisi- proyek pot - bunga-pemko-pekanbarujaditempat sampah.html)

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
program pengadaan fasilitas jalan di kota Pekanbaru masih belum mampu
memenuhi skala prioritas yang dapat di rasakan oleh masyarakat. Dan dengan
penjelasan pada latar belakang dan beberapa fenomena-fenomena yang diuraikan
diatas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang permasalahan yang
sesungguhnya terjadi terkait dengan pelaksanaan program pengadaan pot bunga di
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kota Pekanbaru dengan judul penelitian yaitu : “Efektivitas Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari uraian dan penjelasan latar belakang diatas serta
fenomena-fenomena yang telah disajikan, maka pelaksanaan program pengadaan
hiasan jalan dengan pot bunga yang telah di laksanakan oleh Dinas PUPR
seharusnya mampu mengedepankan sakala prioritas yang di butuhkan oleh
masyarakat. dengan demikian maka masalah pokok yang ingin penulis teliti pada
pembahasan penulisan Usulan Penelitian ini adalah:
a. Bagaimanakah Efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan
Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kota Pekanbaru?
b. Apasaja kendala yang dihadapai oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menjalankan program
pengadaan Pot Bunga di sepanjang jalan di Kota Pekanbaru.
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
1.

Adapun tujuan utama dari penelitian adalah untuk:
a.

Untuk mengetahui efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan
Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

b.

Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam menjalankan
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program pengadaan Pot Bunga di sepanjang jalan di Kota
Pekanbaru.
2.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah untuk:
a.

Kegunaan teoritis yaitu penelitian ini diharapkan mampu mengisi
dan ikut berpartisipasi dalam perkembangan ilmu administrasi
publik, khususnya tentang peningkatan kualitas pelayanan.

b.

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini bisa digunakan sebagai
bahan masukan untuk peneliti berikutnya yang ingin mengangkat
judul penelitian yang memiliki kesamaan.

c.

Kegunaan praktis yaitu penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan masukan bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru.
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BAB II
STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA FIKIR

A. Studi Kepustakaan
Berdasarkan latar belakang usulan penelitian, penulis mengembangkan
beberapa konsep teori yang di perlukan sebagai landasan teori yang dijadikan
sebagai titik tolak ukur pada permasalahan.
Adapun pengertian teori adalah serangkaian asumsi konsep, dan proposisi
untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara
merumuskan hubungan antara konsep satu dengan konsep lainnya. Oleh karena itu
untuk memperoleh jawaban yang empiris terhadap penelitian yang akan
dilaksanakan, penulis akan menjelaskan kerangka teori penelitian ini.
1.

Konsep Administrasi
Mengacu kepada perspektif jasa pelayanan sebagai produk suatu lembaga,

konsep administrasi diartikan sebagai proses kegiataan yang menghasilkan
sejumlah keterangan tertulis yang dibutuhkan oleh satu atau sekelompok orang
tertentu. Keterangan itu cenderung di manfaatkannya untuk memenuhi
persyaratan dalam mencapai kebutuhan atau tujuan lainnya.
Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli,2005;23) Adminitrasi adalah
segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh
sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok
yang dimaksudkan mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam persepektif
proses.
17
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Adapun unsur-unsur umum admininistrasi tersebut meliputi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Organisasi (tatakeragaan)
Manajemen (tatapimpinan)
Komunikasi (tatahubungan)
Informasi (tataketerangan)
Personalia (tatakepegawaian)
Finansia (tatakeuangan)
Materia (tatapembekalan)
Relasi Publik (tatahumas)

Menurut Atmosudirdjo (dalam Zulkifli, 2009;9) merumuskan ragam
pengertian untuk menerangkan lingkup konsep administrasi yaitu:
1.

2.

3.

4.
5.

Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah
seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang
berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi
modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus
apa yang berlangsung didalamnya.
Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai
konstitusi dan statuta yang tertentu sehingga jelas apa yang menjadi
maksud (purpose) dan tujuan-tujuannya (goals), usahanya, sumber
pendanaanya (financial resources), serta langka-langkah yang akan
ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuanya.
Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggung
jawab) dan dipimpin (yang mengerakan secara terarah dan bertujuan)
oleh administrator.
Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tangung
jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Tentang pentingnya kebijakan pembagian kerja berdasarkan masingmasing hirarki organisasi tergambar dalam batasan berikut ini.Administrasi adalah
kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja
sebagaimana yang di tentukan dalam struktur dengan mendayagunakan
sumberdaya-sumberdaya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
Menurut Brooks Adams (dalam Syafri, 2012;8) administrasi adalah
kemampuan mengkoordinasikan berbagai kekuatan sosial yang sering kali
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bertentangan satu dengan yang lainnya didalam satu organisasi sedemikian
padunya sehingga kekuatan-kekuatan tersebut dapat bergerak sebagai satu
kesatuan.
Menurut Silalahi (dalam Zulkifli, 2009;10) Terdapat tiga pengertian
substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut.
1.

2.

3.

Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan
penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat
situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek
kondisi,waktu dan tempat dimana dia di jalankan.
Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur; adanya dua
orang manusia atau lebih; adanya tujuan yang hendak dicapai; adanya
tugas tugas yang harus dilaksanakan; adanya perlengkapan dan
peralatan untuk melaksanakan tugas; adanya pertimbangan rasional
dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
Bahwa administrasi sebagai sesuatu proses kerjasama bukan
merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan semenjak
manusia mengenal peradapan. Tentang keberadaan administrasi
sebagai suatu proses tindakan tergambar dari ungkapan yang
dikemukaan oleh Herbert A. Simond (Zulkifli 2009;11) yaitu apabila
ada dua orang yang bekerja bersama untuk menggulingkan sebuah
batu yang tidak dapat di gulingkan hanya oleh seseorang diantara
mereka,pada saat itu administrasi telah ada.

Menurut

Wirman

Syafri

(2012;5)

Administrasi

sebagai

proses

menggambarkan berjalanya suatu kegiataan kelompok orang untuk mencapai
tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Dalam sebuah proses, terdapat rencanarencana, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, dan juga
kebijakan, strategi, serta upaya untuk mencapai tujuan yang igin dicapai.
Menurut Gulick (dalam Syafiie, 2010;14) Admnistrasi adalah suatu sistem
pengetahuan dimana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan,
meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan
dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama.
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Menurut Siagian (dalam Syafri,

2012;9) Admninistrasi didefenisikan

sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.
Dari beberapa pengertian diatas, adminitrasi negara atau adminitrasi publik
adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam
bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efesien dan rasional.
Pengertian yang dimaksud sebagai adminitrasi dalam arti luas, sedangkan dalam
arti sempit adalah adminitrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari,
yaitu tata usaha. Keberadaan setiap aspek administrasi itu dimakusdkan untuk
memberikan dukungan kepada kebijakan manajerial dan operasional dalam
rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi administrasi.
Dari beberapa pengertian diatas, Relevansi ilmu administrasi negara
dengan judul penelitian yang dilakukan olhe penulis yaitu : sebagai mana yang
kita ketahui bahwa administrasi adalah pekerjaan terencana yang dilakukan oleh
skelompok orang dalam bekerjasama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif,
efesien dan rasional. Sedangkan penataan proses kerja sama yang mana
didalamnya orang yang menata dan orang yang ditata. Maka dari Proses ini dapat
disimpulkan bahwa penataan ini memiliki relevansi dengan ilmu administrasi
sehingga judul yang diambil oleh peneliti layak untuk diteliti.
2.

Konsep Organisasi
Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang –

orang yang bekerja didalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan
secara bersamaan. Didalam suatu organisasi tersebut terdapat didalamnya tugas
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dan tanggung jawab serta wewenang yang ada didalamnya, yang mana agar kerja
orang – orang didalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia sangat diperlukan di
dalam sebuah organisasi, yang mana manusia merupakan salah satu sumber daya
organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia yang mampu bekerja
didalamnya, maka organisasi tidak bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi.
Konsep organisasi merupakan diaplikasikan setiap aspekstudi administrasi.
Keberadaan setiap aspek studi administrasi dimaksud untuk memberikan
dukungan kepada setiap kebijakan manajerial dan operasional.
Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2005;127) Mendefenisikan Organisasi
sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama
serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah
ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang/beberapa orang yang disebut
atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
Menurut Gulick (dalam Syafiie, 2010;52) organisasi adalah sebagai suatu
alat saling nerhubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada
orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan. Jadi dengan demikian
pekerjaan dapat dokoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan
yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.
Menurut Manulang (dalam Hasibuan, 2009;24) organisasi dalam arti
dinamis adalah suuatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan
dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan
hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang
dapat bekerjasama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan.
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Menurut Prajudi (dalam Effendi,2014;139) Organisasi adalah struktur tata
pembagian kerja dan struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan
kerja antara kelompok orang-orang yang harus bekerja sama secara tertentu
(melalui sistem) untuk mencapai atau menyelesaikan suatu tujuan bersama yang
tertentu.
Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut
pandang. Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” dimana kegiatan
– kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat
dipandang sebagai proses dimana analisis interaction antara orang – orang yang
menjadi anggota organisasi itu.
Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5) Organisasi adalah “suatu sistem
berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan
terkoordinasi,
yang
mempergunakan,
mentransformasi,
dan
menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan,
dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang
unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia
dalam interaksinya dengan system-sistem lain aktivitas manusia dan suber
daya dalam lingkungannya”. Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5)
Dari defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan
suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan
atau aktivitas organisasi.
3.

Konsep Manajemen
Hasibuan (2003;2) Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan

yang diinginkan, manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan
perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil
guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Pentingnya manajemen
hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, manajemen yang
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baik akan memudahkan terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan
masyarakat. Dengan manajemen, daya guna dan hasil guna unsur-unsur
manajemen akan dapat ditingkatkan.
Dasar-dasar manajemen adalah sebagai berikut :
1) Adanya kerja sama di antara sekelompok orang dalam ikatan formal
2) Adanya tujuan bersama serta kepentingan yang sama yang akan
dicapai
3) Adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur
4) Adanya hubungan formal dan ikatan tata tertib yang baik
5) Adanya sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan
6) Adanya human organization
Menurut James Stoner dan Charles (dalam Siswanto, 2005;2) Manajemen
adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian
upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sunber daya organisasi lainya
demi tercapainya tujuan organisasi.
Menurut Terry (dalam Marnis, 2009;3) Manajemen adalah suatu proses
yang khas yang terdiri dari tindakan-tidakan perencanaan, pengorganisasian,
pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai
sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan
sumber-sumber lainnya.
Manajemen menurut Manulang (dalam Zulkifli, 2015;4) dapat dilihat dari
tiga pengertian yaitu (1) Manajemen sebagai suatu proses, (2) Manajemen Sebagai
Seuatu Kolektivitas Manusia, (3) Manajemen Sebagai Ilmu dan Seni.
Manajemen menurut Terry (2012;1) Manejemen adalah suatu proses atau
kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok
orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
Menurut Gullick (dalam Effendi, 2005;3) Manajemen adalah satu bidang
ilmu yang dipelajari secara sistematis. Maksudnya mempelajari manajemen
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dengan menitik beratkan pada unsur ilmunya dalam arti manajemen digunakan
sebagai ilmu pengetahuan.
Siagian (2003;4) Manajemen dapat didefenisikan dari dua sudut pandang,
yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan
tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan
manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui
kegiatan-kegiatan orang lain dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa
manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat
pelaksana utama adminitrasi.
4.

Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia
Manajemen sumber daya manusia (MSDM) bila diuraikan berasal dari

kata manjemen dan sumber daya manusia. Manajemen berarti mengarahkan atau
mendorong SDM untuk bekerja sebagai partner dalam mencapai kesuksesan
perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
Manajemen sumber daya manusia adalah suatu cara bagaimana mengatur
hubungan dan peranan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimilki oleh
individu yang dimanajer oleh para profesional SDM dan manajer sehingga 5M
dapat dikelola secara efesien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal
sehingga tercapai tujuan (goal) peusahaan. Indrastuti (2014;1)
Menurut Hasibuan (2002;10) Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)
adalah suatu bidang manajemen yang khusus mempelajari hubungan dan peranan
dalam organisasi perusahaan. Unsur MSDM adalah manusia yang merupakan
tenaga kerja perusahaan.
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Menurut Flippo (dalam Nuraini, 2001;3) MSDM adalah perencanaan,
pengorganisasian, penganalisaan, pengawasan kegiatan-kegiatan pengadaan,
pengembangan, pemberian kompesansi, pengintegrasian, pemeliharaan dan
pelepasan SDM agar tercapai berbagai tujuan individu organisasi dan masyarakat.
Manajemen

Sumber

Daya

Manusia

merupakan

perencanaan,

pengorganisasian, pengkoordinasikan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap
pengadan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan
dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hal ini
diungkapkan oleh Mangkunegara (2011;2)
5.

Konsep Kebijakan Publik
Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diangkat bagi orang

banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang
otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik haruslah dibuat oleh
otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang
banyak, umumnya melalui suatu proses memilih untuk bertindak atas nama rakyat
banyak.
Menurut Widodo (2011;14) bahwa kebijakan publik dibentuk untuk
mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa
yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang
diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah
dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.
Menurut Dunn (1999;3) kebijakan publik merupakan ketergantungan yang
kompleks dari piliha-pilihan kolektif yang

saling tergantung, termasuk
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keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor
pemerintahan. Kebijakan publik menurut Nugroho (2012;138) mengatakan bahwa
kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur
kehidupan bersama.
Sehingga dengan demikian dari beberapa penjelasan para ahli terkait
defenisin kebijakan publik diatas dapat dipahami dengan ditarik kesimpulan
bahwa aksi dari pemerintahan dalam memecahkan permasalahan yang ada
dimasyarakat bisa berbentuk Undang-Undang program, keputusan keputusan
ketentuan-ketentuan, usulan-usulan rancangan maupun peraturan pemerintah dan
penetapan tujuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan yang ada atau sedang
dihadapi oleh masyarakat yang harus ditaati dan dilaksanakan. Dalam prakteknya,
rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun secara sederhana dikelompokan
menjadi tiga; seperti yang dikemukakan oleh Nugroho (2012;131) yaitu
1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar
2) Kebijakn publik yang bersifat messo atau menengah, atau penjelasan
pelaksanaan. Kebijaan ini dapat berbentuk peraturan menteri, surat
edaran menteri, peraturan gubernur, peraturan bupati, dan wali kota.
3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur
pelaksanaan tau implementasi kebijakan di atasnya, bentuk
kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik
bahwa menteri, gubernur, bupati dan wali kota.
6.

Implementasi Kebijakan Publik
Sehubungan dengan Implementasi mengatakan pelaksanaan kebijakan atau

program adalah suatu yang sangat penting, bahkan jauh lebih penting daripada
pembuatan kebijakan. Kebijakan kebijakan akan sekedar impian atau rencana
yang bagus yang tersimpan rapat dalam arsip kalau tidak di implementasikan.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pelaksanaan adalah
proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb). Pelaksanaan
adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara
matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan
sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan.
Majoe dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan
Wildabsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang
saling menyesuaikan. (Usman. 2002;70)
Menurut Nugroho (2012:158) implementasi kebijakan pada prinsipnya
adalah cara agar sebuah kebijakan mencapai tujuan nya. Tidak lebih dan tidak
kurang. Mengimplementasikan kebijakan public,maka ada dua pilihan yaitu
langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui
formulasi kebijakan.
Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah
adalah jenis kebijakan public memerlukan kebijakan public

penjelasan yaitu

sering di istilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kewajiban publik yang bisa
langsung yang bisa dioperasionalkan antara lain: kepres, impres, kepmen,
keputusan, kepala daerah,keputusan kepala dinas, dan lain-lain.
Prinsip tujuan kebijakan publik adalah melakukan intervasi. Inplementasi
kebijakan sebenarnya adalah tindakan dari intervasi itu sendiri. Mazmanian dan
Sabatier (dalam Nugroho, 2012) memberikan gambaran bagaimana melakukan
intervasi implementasi kebijakan dalam langkah urutan sebagai berikut: (1)
Identifikasi masalah yang harus diintervasi, (2) Menegaskan tujuan yang hendak
dicapai, (3) Merancang struktur proses implementasi.
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Implementasi atau pelaksanaan kebijakan didalam konteks manajemen
berada dalam karangka organizing, leading, controlling. Jadi kebijakan sudah
dibuat, maka selanjutnya mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan
pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci
kegiatan di dalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun sebagai
berikut:
1.

2.

3.

4.

Tahap implementasi strategi
a. Menyesuaikan struktur dan strategi
b. Melembagakan strategi
c. Mengoperasionalkan strategi
d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi
Pengorganisasian (organizing)
a. Desain organisasi dan sruktur organisasi
b. Pembagian perkerjaan dan desain pekerjaan
c. Interaksi dan koordinasi
d. Perekturan dan penetapan sumberdaya manusia
e. Budaya organisasi
Penggerakan dan kepemimpinan
a. Efektifitas kepemimpinan
b. Motivasi
c. Etika
d. Mutu
e. Kerjasama tim
f. Negosiasi
g. Komunikasi organisasi
Pengendalian
a. Desai pengendalian
b. System informatika manajemen
c. Pengendalian anggaran dan keuangan
d. Audit

Selanjutnya Edwards III dalam Sujianto (2008) menyatakan pendekatan
yang menggunakan tahap studi yang implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah
intisari dan menanyakan apakah prakondisi untuk implementasi kebijakannya
yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses?
Untuk itu perlu 4 faktor kritis dan 4 faktor kritis dalam peimplementasikan
kebijakan public yaitu:
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1.

Komunikasi
Komunikasi adalah alat kebijakan untuk menyampaikan printahprintahdan arahan-arahan (informasi) dari

sumber pembuatan

kebijakan kepada mereka2 yang diberikan wewenang dan tanggung
jawab untuk meklaksanakan kewajiban tersebut.
2.

Sumberdaya
Sumberdaya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi
kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan
program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintahan dan
arahan, lancer dalam penyampaian konsisten dalam penyampaian
perintah perintah dan arahan informasi) tampa ada dukungan
sumberdaya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami
kesulitan dalam mengimplementasikan nya. Sumberdaya yang
dimaksud

adalah

mencakup

jumlah

staff

pelaksanaan

yang

memadai,informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas
yang diperlukan untuk menjamin kebijakan dijalankan sesuai dengan
yang diharapkan .
3.

Sikap (Diposisi)
Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini
sering dengan apa yang dikemukakan oleh Meter and Horn diposisi
diartikan

sebagai

motivasi

spisikologis

pelaksanaan

untuk

melaksanakan kebijakan.
4.

Struktur Birokrasi
Grindle dalam Nugroho (2013:174) mengatakan tentang keberhasilan
implementasi kebijakan yaitu:setelah kebijakan ditranformasikan,
maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan
oleh derajat implementasi dari kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup:
a.

Kepentingan yang terpenuhi oleh kebijakan

b.

Jenis manfaat yang akan dihasilkan
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c.

Derajat perubahan yang di inginkan

d.

Kedudukan pembuat kebijakan

e.

Siapa pelaksana program.

Sementara implementasinya adalah:
a.

Kekuasaan kepentingan yang terlibat.

b.

Karakteristik lembaga penguasa

c.

Keputusan dan daya tanggap.

Menurut

Sumaryadi

(2005:81)

untuk

mengetahui

suatu

kinerja

implementasi kebijakan dapat digunakan konsep “keberhasilan” yang dalam
khasanah ilmu manajemen dikenal dengan efesiensi dan efektifitas. Secara
sederhana keberhasilan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi keberhasilan dalam
pencapai tujuan (sasaran) dan keberhasilan dalam proses ( pelaksanaan)
Menurut Wahab (2001: 65), Pelaksanaan atau implementasi sebagai
berikut:
“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu
atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang
diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam
keputusan kebijakan”.
Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak
yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan
untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut
(Harsono,2002:67), mengungkapkan pelaksanaan atau implementas Implementasi
adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan
dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka
penyempurnaan suatu program.
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Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan
bahwa implementasi adalah suatu kebijakan dalam penyelesaian keputusan demi
tercapainya tujuan yang baik dengan bergantung bagaimana implementasi yang
berjalan dengan baik dalam melaksanakan proses penyempurnaan akhir. Oleh
karena itu suatu pelaksanaan baik diharapkan dalam setiap program untuk
terciptanya tujuan yang diharapkan.
Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan
bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.
Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar
aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguhsungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.
Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan
untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan
ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa
yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana

cara

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah
program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan,
langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan
guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. Abdullah Syukur
(1987;40).
Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu
kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah
ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di
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lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan
beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penujang.
Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah :
a) Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan
dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut
proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi
informasi yang disampaikan;
b) Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen
yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang
diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup
guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan;
c) Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap
program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program
khususnya dari mereka yang menjadi implementer program;
d) Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang
mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak
sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian
khusus tanpa pola yang baku.
Keempat faktor di atas, dipandang mempengaruhi keberhasilan suatu
proses implementasi, namun juga adanya keterkaitan dan saling mempengaruhi
antara suatu faktor yang satu dan faktor yang lain. Selain itu dalam

proses

implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu.
Abdullah Syukur, (1987;398)
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Menurut Winarno (2002:101), implementasi kebijakan adalah administrasi
hukum dimana sebagai faktor, organisasi, prosedur dan tekhnik yang bekerjasama
untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Maksud dari penjelasan tersebut agar suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang
diharapkan diperlukan kerjasama mendapatkan suatu cara yang tepat dalam
pencapaian dari dampak yang diharapkan.
Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2007:139)
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang di lakukan
baik individu atau pejabat-pejabat pemerintah atau swasta yang di arahkan untuk
mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Diartikan
bahwa dalam rangka mengupayakan keberhasilan kebijakan perlu tindakantindakan yang mengarah kepada pencapaian tujuan.
Menurut

Mazmanian

dan

Sabatian

dalam

Agustino

(2006:139)

mendefinisikan implementasi kebijkan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan
dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pulau berupa
perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan
peradilan.
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adlaah cara agar sebuah kebijakan
dapat

tercapainya

tujuan.

Tidak

lebih

dan

tidak

kurang

untuk

menginplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada,
yaitu langsung imengimplementasikan dalam bentuk program-program atau
melalu formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut (Riant
Nugroho, 2013:158).
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Program kebijaan yang telah di ambil sebagi alternatif

pemecahan

masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan
administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Tangkilisan
mengutip pengertian implementasi menurut Patton dan Sawicki dalam buku yang
berjudul Kebijakan Publik yang membumi bahwa: “Implementasi berkaitan
dengan berbagai kegiatan yang di arahkan untuk merealisasikan program, dimana
pada posisi ini eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan
dan menerapkan kebijakan yang telah diseleksi” (dalam tesis Wardan Amdan
(2014:23).
Berdasarkan pengertian di atas, implementasi berkaitan dengan berbagai
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program, dimana pada posisi ini
eksekutif mengatur cara untuk mengorganisir. Seorang eksekutif mampu
menagtur secara eksekutif dan efisien sumber daya, unit-unit dan tekhnik yang
dapat mendukung pelaksanaan program, serta melakukan interpretasi terhadap
perencanaan yang telah dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti dengan mudah
bagi realisasi program dilaksanakan.
Implementasi kebijakan menurut pendapat Tachjan dalam tesis Wardan
Amdan (2014:24) adalah proses kegiatan administratif yeng dilakukan setelah
kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan
kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika
top-down maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang
masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat kongkrit atau makro.
Implementasin kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses
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kebijakan, artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses
kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan.
Sementara itu Lester dan Stewart dalam tesisi Wardan Amdan (2014:25),
menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah jika dipandang dalam
pengertian lua merupakan alat administrasi hukum dimana berbagi faktor,
organisasi, prosedur dan tekhnik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan
kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.
Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh
pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan
kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji
terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk
atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak
bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.
7.

Konsep Efektivitas
Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti

berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer
mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan
atau sasaran yang telah ditentukan di dalam 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. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah
pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.
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Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan dalam bukunya Transformasi
Pelayanan Publik mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah
kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi)
daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau
ketegangan diantara pelaksanaannya” (Kurniawan, 2005:109).
Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui
konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah
perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen
organisasi atau tidak. Dalam hal ini efektivitas merupakan pencapaian tujuan
organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau
dari sisi masukan (input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang
dimaksud sumber daya meliputi ketersediaan personil, sarana dan prasarana serta
metode dan model yang digunakan. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila
dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur sedangkan dikatakan efektif
bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang
bermanfaat.
Pada dasarnya pengertian efektifitas yang umum menunjukkan pada taraf
tercapainya hasil. Senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun
sebenarnya ada perbedaan diantara keduanya. Efektifitas menekankan pada hal
yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai
hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya. Istilah
efektife (effective) dan efisien (efficient) merupakan dua istilah yang saling
berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan suatu organisasi.
Efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran.
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Efektifitas ini sesungguhnya merupakan suatu konsep yang lebih luas mencakup
berbagai factor didalam maupun diluar diri seorang. Denagn demikian efektivitas
tiadak hanya dapat dilihat dari sisi produktivitas, tetapi juga dapat dilihat dari sisi
persepsi atau sikap individu. (Simamora, 2008;31)
Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas
adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaran dalam jumlah tertentu yang
secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa
kegiatan yang dijalankannya. Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi
tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin
mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.
Abdurrahmat (2006:92) Efektifas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana
dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya
untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya. Sementara itu,
Audit Commision dalam Mahsun (2006:180) menyatakanbahwa efektivitas adalah
menyediakan jasa-jasa yang benar sehingga memungkinkan pihak yang
berwewenang untuk mengimplementasikan kebijakan dan tujuannya.
Dunn

(2003:429)

menerangkan

bahwa

efektivitas

(effectiveness)

berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang
diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang
secara dekat berhubungan dengan rasionalitas telaris, selalu diukur dari unit
produksi

atau layanan atau nilai moneternya. Dunn (2000:601) juga

menambahkan

bahwa

efektivitas

merupakan

kreteria

mempertanyakan apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.

evaluasi

yang
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Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran
yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi. Organisasi biasanya berada
dalam lingkungan yang bergejolak dengan sumber data yang terbatas. Lingkungan
yang berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman, perubahan tersebut akan
mempengaruhi efektivitas organisasi. Dalam lingkungan demikian organisasi
harus tanggap dan pandai mengantisipasi perubahan agar organisasi tetap dapat
mempertahankan keberadaannya dan dapat berfungsi maka organisasi itu harus
efektif (Thoha, 2007:98).
Berdasarkan beberapa pendapat dan teori efektivitas yang telah diuraikan
tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam mengukur efektivitas suatu kegiatan
atau aktifitas perlu diperhatikan beberapa indikator, dan menurut Sutrisno
(2007;125-126) untuk mengukur efektivitas maka dapat digunakan indikator
sebagai berikut:
4.

Pemahaman Program;

5.

Tepat Sasaran;

6.

Tepat Waktu;

7.

Tercapainya Tujuan

8.

Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program.

Organisasi akan berjalan terarah jika memiliki tujuan yang jelas. Adanya
tujuan akan memberikan motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya. Tujuan organisasi adalah memberikan pengarahan dengan cara
menggambarkan keadaan yang akan datang yang senantiasa dikejar dan
diwujudkan oleh organisasi. Struktur dapat mempengaruhi efektifitas dikarenakan
struktur yang menjalankan organisasi. Struktur yang baik adalah struktur yang
kaya akan fungsi dan sederhana. Selanjutnya, tanpa ada dukungan dan partisipasi
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serta sistem nilai yang ada maka akan sulit untuk mewujudkan organisasi yang
efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi harus mendapat perhatian
yang seriuas apabila ingin mewujudkan suatu efektivitas. Richard M Steers
(1985:209) menyebutkan empat faktor yang mempengaruhi efektivitas, yaitu :
1.
2.
3.
4.
5.

Karakteristik Organisasi;
Karakteristik Pekerja;
Prestasi Kerja;
Karakteristik Lingkungan;
Kebijakan dan Praktek Manajemen

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa
jauh target dapat tercapai. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas
merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang
telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal
tersebut sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan
berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu
lembaga atau organisasi itu sendiri (Sedarmayanti, 2011:61). Setiap organisasi
atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan.
Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan
efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung
efektivitas.
Efektivitas akan menjadi lebih jelas apabila memiliki arah dan tujuan
untuk mencapai sesuatu yang diharapkan. Penerapan makna efektivitas untuk
organisasi berarti tercapainya tujuan-tujuan organisasi sesuai dengan yang telah
diterapkan melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Menurut Siagian
(1985: 33-35), mengemukakan bahwa ukuran untuk mengetahui efektivitas suatu
organisasi mencakup tentang :
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a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap;
d) Perencanaan yang matang;
e) Penyusunan program yang tepat;
f)

Tersedianya sarana dan prasarana kerja;

g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien; dan
h) Sistem pengawasan dan pengendalian.
Barnard dalam Prawirosentono (2008: 27) yang mengatakan bahwa
efektivitas adalah kondisi dinamis serangkaian proses pelaksanaan tugas dan
fungsi pekerjaan sesuai dengan tujuan dan saranan kebijakan program yang telah
ditetapkan, dengan definisi konseptual tersebut didapat dimensi kajian, yaitu
dimensi efektivitas program. Dimensi Efektivitas Program diuraikan menjadi
indikator, adapun indikatornya adalah:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Kejelasan tujuan program;
Kejelasan startegi pencapaian tujuan program;
perumusan kebijakan program yang mantap;
penyusunan program yang tepat;
Penyediaan sarana dan prasarana;
Efektivitas operasional program;
Efektivitas fungsional program;
Efektivitas tujuan program;
Efektivitas sasaran program;
Efektivitas individu dalam pelaksanaan kebijakan program; dan
Efektivitas unit kerja dalam pelaksanaan kebijakan program

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pengukuran merupakan
penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan
menggunakan sasaran yang tersedia. Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah
tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila
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suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan,
maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam
sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program
dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau
pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.
B. Kerangka Fikir
Kerangka pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar
konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjuan pustaka, dan
meninjau teori yang disusun dan hasil-hasil penelitian yang terdahulu terkait.
Gambar II.1 Kerangka Pikiran Penelitian Tentang Efektivitas Pelaksanaan
Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan
(Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru
Administrasi

Organisasi

Manajemen

Indikator Efektifitas dapat di ukur dengan
menggunakan teori Sutrisno (2007;125)
sebagai berikut ini:
1. Pemahaman Program;
2. Tepat Sasaran;
3. Tepat Waktu;
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah
Adanya Program.

Kebijakan
Efektif
Sumber: Modifikasi penulis 2019

Cukup
Efektif

Kurang
Efektif
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C. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara dari penelitian yang dilakukan,
yang mana kebenaran perlu diuji serta dibuktikan melalui penelitian. Dikatakan
sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang
relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui
pegumpulan data. Dengan kata lain, hipotesis dapat jugak dinyatakn sebagai
jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian belum jawaban yang
empiric. (Sugiyono. 2005:70).
Berdasarkan teoritis dan fenomena-fenomena yang telah dijabarkan di
atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini
adalah penulis menduga bahwa Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan
(Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
belum berjalan secara maksimal dan dapat di kategorikan Kurang Baik. Hal
tersebut dapat di buktikan dengan menggunakan beberapa indikator yang di
utarakan oleh Sutrisno (2007;125-126). Yang mana indikator tersebut adalah (1)
Pemahaman Program, (2) Tepat Sasaran, (3) Tepat Waktu, (4) Tercapainya
Tujuan, (5) Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program.
D. Konsep Operasional
Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan
gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah dipahami dan dapat
diukur sesuai dengan realita. Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini,
maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :
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1.

Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang
atau lebih yang didasarkan atas rasionalisme tertentu untuk mencapai
tujuan yang telah disetujui.

2.

Organisasi adalah struktur tata kerja dan struktur tata hubungan kerja
antara kelompok orang-orang yang harus bekerja sama secara teratur
(melalui sistem) untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

3.

Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna
mencapai tujuan. Manajemen yang dilakukan untuk mengatur atau
memfungsikan pedagang kaki lima malam.

4.

Kebijakan publik adalah keputusan-keputusan yang diangkat bagi orang
banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh
pemegang otoritas publik.

5.

Pelaksanaan adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang
sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya
dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

6.

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasaran
dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk
menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.
Efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya
sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati
sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

7.

Pemahaman Program;
Pemahaman program pada pembahasan ini dimaksudnya adalah, pihak
Dinas PUPR memahami tujuan dan manfaat program-program yang di
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laksanakan, apakah program tersebut bermanfaat terhadap masyarakat,
dan menjadi prioritas bagi masyarakat atau tidak.
8.

Tepat Sasaran;
Tepat sasaran dimaksudnya adalah dimana pelaksanaan program yang
di jalankan oleh pihak Dinas PUPR memiliki Skala Prioritas terhadap
kebutuhan apa yang di butuhkan oleh masyarakat, kaitannya dengan
penelitian ini adalah untuk mencari tau, apakah program pengadaan pot
bunga di Kota Pekanbaru sudah tepat sasaran terhadap kebutuhan
masyarakat atau justru sebaliknya.

9.

Tepat Waktu;
Pengerjaan yang dilakukan terhadap sebuah program tentunya memiliki
standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program
tersebut, maksud dari tepat waktu pada pembahasa indikator ini adalah
untuk mengukur apakah pengerjaan program tersebut sesuai dengan
standar waktu yang di tetapkan tersebut atau justru sebaliknya.

10.

Tercapainya Tujuan
Dalam merencanakan sebuah program kerja, tentunya akan di tetapkan
terlebih dahulu masing-masing tujuan dijalankannya program tersebut,
dan dalam hal ini maksud dari indikator ini adalah untuk mencari tau
apakah setelah program selesai di laksanakan, hasil yang di dapat telah
sesuai dengan taget tujuan yang di tetapkan sebelumnya atau
sebaliknya.

11.

Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program.
Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program tentunya melihat
perbandingan antara sebelum dilaksanakannya program dan sesudah
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selesainya program tersebut di laksanakan, dengan demikian maka
pelaksana dapat melihat perubahan yang terjadi apakah benar sesuai
dengan target atau justru tidak memberikan perubahan sama sekali.
E. Operasionalisasi Variabel
Tabel II.1 : Operasionalisasi variable Penelitian Tentang Efektivitas
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga)
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru.
Konsep

Variabel

Indikator

Item yang dinilai

1

2

3

4

Efektivitas
merupakan
kreteria
evaluasi
yang
mempertan
yakan
apakah
hasil yang
diinginkan
telah
tercapai.
Dunn
(2000:429)

Efektifitas
1. Pemahama a. Pelaksanaan
Pelaksanaan.
n Program
Sosialisasi Program

Kepada Masyarakat

2. Tepat
Sasaran

b. Pelaksanaan Proram
dapat diterima di
lingkungan
masyarakat.
a. Pelaksanaan
Program
Memberikan
Manfaat Bagi
Masyarakat.

Skala
Pengukuran
5
 Efektif
 Cukup Efektif
 Kurang
Efektif

 Efektif
 Cukup Efektif
 Kurang Efektif

b. Pelaksanaan
Program
Mengedepankan
Prioritas yang
dibutuhkan
Masyarakat.
3. Tepat
Waktu

a. Dilakukan survey
terlebih dahulu
sebelum membuat
target waktu
pengerjaan program
(pot bunga)
b. Waktu pengerjaan
pot bunga sebagai
program sudah
terealisasikan sesuai
dengan waktu yang
sudah direncanakan

 Efektif
 Cukup Efektif
 Kurang Efektif
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1

2

3

4

5

4. Tercapainya a. Tercapainya Tujuan  Efektif
Tujuan
program yang telah  Cukup Efektif
di tentukan sebelum
 Kurang
pelaksanaan
Efektif
dimulai.
b. Adanya Pengawasan
Terhadap
Pelaksanaan
program, agar tujuan
dari
program
tersebut
dapat
tercapai
dengan
maksimal.
5. Perubahan a. Program pot bunga  Efektif
Nyata
dapat memperindah  Cukup Efektif
Sebelum
taman jalan di kota  Kurang Efektif
dan
Pekanbaru.
Sesudah
b. Adanya
Proses
Adanya
Pemeliharaan
Program
terhadap Pot Bunga
yang telah tersedia
di jalan-jalan Kota
Peanbaru.

Sumber Data : Modifikasi Penulis Tahun 2019
F. Teknik Pengukuran
Tekhnik pengukuran terhadap pelaksanaan variable dan indikator dalam
penelitian ini diklasifikasikan tiga (3) kategori yaitu:
1.
2.
3.

Efektif
Cukup Efektif
Kurang Efektif

: nilai skor = 3
: nilai skor = 2
: nilai skor = 1

Tekhnik pengukuran yang digunakan dalam penelitian tentang Efektivitas
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, adalah dengan menggunakan skala
ordinal, menurut sugiono (2010:98) adalah skala pengukuran yang tidak hanya
menyatakan kategori, tetapi juga menyatakan peringkat construct yang diukur.
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Ukuran Variabel
Efektif

: Apabila jawaban responden sangat baik terhadap
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot
Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 67% - 100%

Cukup Efektif

: Apabila jawaban responden baik terhadap pelayanan
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot
Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 34% - 66%

Kurang Efektif

: Apabila jawaban responden cukup baik terhadap
pelayanan Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan
Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru berada pada jawaban
dengan kategori dan persentase antara 1% - 33%

Ukuran Indikator Variabel
A. Pemahaman Program
Efektif

: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Pemahaman Program berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 67%-100%.

Cukup Efektif

: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Pemahaman Program berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 34%-66%

Kurang Efektif

: Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Pemahaman Program berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 1% - 33%
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B. Tepat Sasaran
Efektif

:

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tepat Sasaran berada pada jawaban dengan kategori
dan persentase antara 67%-100%.

Cukup Efektif

:

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tepat Sasaran berada pada jawaban dengan kategori
dan persentase antara 34%-66%.

Kurang Efektif

:

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tepat Sasaran berada pada jawaban dengan kategori
dan persentase antara 1% - 33%

C. Tepat Waktu.
Efektif

:

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tepat Waktu berada pada jawaban dengan kategori dan
persentase antara 67%-100%

Cukup Efektif :

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tepat Waktu berada pada jawaban dengan kategori dan
persentase antara 34%-66%

Kurang Efektif :

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tepat Waktu berada pada jawaban dengan kategori dan
persentase antara 1% - 33%

D. Tercapainya Tujuan.
Efektif

:

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tercapainya Tujuan berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 67%-100%

Cukup Efektif :

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tercapainya Tujuan berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 34%-66%
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Kurang Efektif :

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Tercapainya Tujuan berada pada jawaban dengan
kategori dan persentase antara 1% - 33%.

E. Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program.
Efektif

:

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya
Program berada pada jawaban dengan kategori dan
persentase antara 67%-100%

Cukup Efektif :

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya
Program berada pada jawaban dengan kategori dan
persentase antara 34%-66%

Kurang Efektif :

Jika rata-rata penilaian responden terhadap indikator
Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya
Program berada pada jawaban dengan kategori dan
persentase antara 1% - 33%.
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbentuk deskriptif yang artinya
peneliti berusaha mengambarkan atau melukiskan secara keseluruhan tentang
bagaimana Efektifitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga)
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Peneliti
menggunakan tipe survey penelitian deskriptif, yaitu salah satu jenis penelitian
yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau
yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau
kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan
dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang di uji. Penelitian
deskriptif bertujuan untuk mengambarkan keadaan sesungguhnya Tentang
Efektifitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru .
Kemudian metode penelitian ini adalah metodologi kuantitatif. Karena
metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2012;8) dapat diartikan sebagai
metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, dan digunakan untuk
penelitian populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan
instrument penelitian analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk
menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
B. Lokasi Penelitian
Adapun lokasi penelitian yang dipiliha oleh peneliti adalah di Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yang bertempat di Jalan
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Perit Indah, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru.
Adapun alasan penulis melakukan penelitian di lokasi yang telah di sebutkan di
atas adalah di dasari dengan fenomena-fenomena yang penulis temui dilapangan,
dimana penulis ingin melakukan penelitian dengan kaitan Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru. Dimana berdasarkan fenomena yang penulis temui
dilapangan, pelaksanaan program ini di duga tidak memikirkan skala prioritas
untuk kepentingan masyarakat, dan lokasi penempatan hiasan jalan di nilai dapat
membahayakan pengguna jalan karna letak dari hiasan jalan tersebut sangat dekat
dengan jalan dan memiliki ukuran yang sangat besar dan berat.
C. Populasi dan Sampel
1.

Populasi
Populasi menurut Sugiyono (2012;80) adalah wilayah generalisasi
yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan. Jadi populasi bukan hanya orang
tapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan
sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi
meliputi karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, Kepala
Bidang Pengembangan Jalan, Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang. Masyaraat Di Sekitar Lokasi yang dijadikan
Objek Penelitian.
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2.

Sampel
Sampel menurut Sugiono (2007;91) adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apa yang dipelajari
dari sampel tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk
populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus
representative (mewakili). maka yang menjadi sampel untuk
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Terkait Penelitian Efektifitas
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot bunga)
Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru.
No
1
2
3

4

Sub Populasi
Kepala Sub Bagian Program
(Mohammed Zuhra, ST.)
Kepala
Seksi
Pemeliharaan
Pertamanan. (Edwars Riansyah, SE.,
MM)
Kepala Seksi Pertamanan (Ornamen.
Jania Rizka, SP)
Masyarakat Disekitar Lokasi
Penelitian:
1. Jl. Riau
2. Jl. Tuanku Tambusai
3. Jl. Kartama
4. Jl. Bukit Barisan
5. Jl. Jenderal Sudirman
6. Jl. HR. Soebrantas
7. Jl. Arifin Ahmad
Jumlah

Populasi

Sampel

Persentase
(%)

1

1

100 %

1

1

100 %

1

1

100 %

~

70

100%

~

73

-

Sumber : Olahan Penulis Tahun 2019.
D. Teknik Penarikan Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karateristik yang dimiliki oleh
populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkim mempelajari
semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan
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waktu. Maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu
(Sugiyono,2011;91). Dan adapun teknik penarikan sampel yang di gunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a.

Untuk Seluruh Anggota yang berasal dari Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang digunakan Teknik sampling Jenuh, adalah teknik
penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai
sampel menurut Sugiyono (2016;96) karena jumlah populasinya
sedikit mudah terjangkau oleh peneliti.

b.

Untuk Sampel Masyarakat yang dijadikan responden digunakan
teknik Accidental Sampling adalah
berdasarkan

kebetulan,

yaitu

tekhnik penentuan
konsumen

yang

sampel
secara

kebetulan/incidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai
sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok
sebagai sumber data (Sugiyono 2011:118).
E. Jenis Dan Sumber Data
Pada penelitian ini data yang digunakan melalui beberapa sumber data
antara lain adalah sebagai berikut:
1.

Data Primer
Yaitu data yang diperoleh merupakan hasil jawaban wawancara,
kusioner dan hasil pengamatan dilapangan secara langsung oleh
penulis. Data yang diperoleh seperti :
a. Identitas responden
b. Tanggapan responden tentang Pelaksanaan Program Pengadaan
Hiasan Jalan (Pot bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
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2.

Data Sekunder
Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat
penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh
dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada
Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan :
a. Sejarah singkat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru.
b. Keadaan geografis lokasi penelitian
c. Struktur Organisasi Bandar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian
ini sebagai berikut:
a.

Angket (kuesioner)
Angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang
dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis
kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa
responden adalah subyek yang dianggap tahu tentang obyek penelitian
peneliti. Seperti tanggapan responden terhadap Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum
Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.

b.

Observasi
Observasi adalah teknik pengumpulan data

melalui pengamatan

gejala atau kondisi, baik yang bersifat fisik maupun non fisik dengan

55

menggunakan indera atau nalar penulis, yaitu seperti melihat langsung
kelapangan.

Observasi

merupakan

teknik

pengumpulan

data

mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik yang
lain, yaitu kelapangan. Observasi merupakan teknik pengumpulan
data mempunyai ciri yang spesifik bila di bandingkan dengan teknik
yang lain, yaitu wawancara dan kusioner. Kalau wawancara dan
kusioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak
terbatas pada orang tetapi juga subjek-subjek alam yang lain.
c.

Wawancara (interview)
Wawancara (interview) adalah teknik pengumpulan data dengan
mengajukan pertanyaan kepada responden berdasarkan tujuan
peneltian, guna untuk mendapatkan data mengenai obyek penelitian.
Wawancara digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari
responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.
Wawancara dapat

dilakukan secara terstruktur maupun tidak

terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan
menggunakan telepon.
d.

Dokumentasi
Dokumentasi

merupakan

teknik

pengumpulan

data

dengan

menggunakan fasilitas untuk mengabadikan sebuah momen. Baik
foto, rekaman, dan lain-lain. Namun tidak bisa semua yang barkaitan
dengan indikator variabel bisa di dokumentasi.
G. Teknik Analisis Data
4.

Menjabarkan kata Numerik dari suatu variable dengan sebaran
(Distribusi) frekuensi dengan data tingkat ordinal.
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5.

Sebaran data Numerik dianalisis berdasarkan bobot dan jumlah
responden.

6.

Tipe skala pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala likert,
digunakan untuk mendapatkan persentase persepsi dari suatu
indikator.

7.

Ukuran persepsi

diambil

dan dianalisis berdasarkan rentang

pengukuran yang dirumuskan.
8.

Hasil persepsi dari setiap indikator direkapitulasi dan ditarik
persentase untuk satu variable evaluasi.

9.

Hasil persepsi disimpulkan berdasarkan rentang penelitian yang telah
dirumuskan.
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H. Jadwal Kegiataan Penelitian
Adapun jadwal kegiataan penelitian ini dimulai dari tahun 2019 bulan
Februari dan berakhir di tahun 2019 bulan Desember. Adapun rincianya sebagai
berikut:
Tabel III.2 : Perincian jadwal Kegiataan Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan
Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot bunga) Oleh Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
No

Jenis
Kegiatan

1

Penyusunan
Proposal

2

Ujian Proposal

3

Revisi
Proposal

4

Kuisioner

5

Rekomendasi
survay

6

Survay
Lapangan

7

Analisis data

8

Penyusunan
Laporan Hasil
Penelitian

9

Konsultasi
Revisi Skripsi

10

Ujian
Konferehensif
Skripsi

11

Revisi Skripsi

12

Pengandaan
Skripsi

Bulan Dan Minggu Ke
Februari

Agust

Sept

Okt

Nov

Des

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Sumber:Data Olahan Penulis, 2019
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BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas kota Pekanbaru
1.

Keadaan Geografis Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Riau

yang menyandang predikat sebagai Ibukota Provinsi Riau. Sehingga dengan
demikian Kota Pekanbaru adalah salah satu kegiatan perekonomian dan
administrasi Provinsi Riau.
Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau dengan luas sekitar 632.26
km2 dan secara astronomis terletak di antara 0° 25’ - 0° 45’ Lintang Utara dan
101° 14’ – 101° 34’ Bujur Timur. Dengan batas-batas wilayah Kota Pekanbaru
adalah sebagai berikut :
 Di bagian utara Pekanbaru berbatasan dengan Kabupaten Siak,
 Di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten
Pelalawan
 Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan
Kabupaten Kampar,
 Sedangkan di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7
September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ±
446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil
pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas
wilayah kota Pekanbaru adalah 632,26 km 2. Dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang
yang pada akhirnya meningkat.
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Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat
itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus
berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah
menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak
Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian
antara Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut
Belanda diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli
terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji
di Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.
Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan menjadi
tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan
dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau
Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari
luar untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar
berupa bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan
lainnya.
Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan
penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi
Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi
silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan
Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute
Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah
yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting bagi
para pengusaha pada jaman itu.
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Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura.
Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau
membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak
disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat
pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang
dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang
bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar
bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.
Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan
yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21
Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan
Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya
yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.
Sejak ditinggal oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah,
penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat
Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan
Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk
Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan
jalannya pemerintahan berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar.
Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu
mengalami perubahan :
1) SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1
tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang
disebut District.
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2) Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh
seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru.
3) Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur
Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO.
4) Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.
103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte.
5) UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan
Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6) UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai
Kota Kecil.
7) UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8) Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru
menjadi Ibukota Propinsi Riau.
9) UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya
Pekanbaru.
10) UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan
Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru.
Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km2 yang
kemudian bertambah menjadi 62.96 km2 dengan 2 kecamatan yaitu Kecamatan
Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 bertambah
menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah
446.50 km2.
Dengan

meningkatnya

kegiatan

pembangunan

menyebabkan

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya
meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan
fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya.
Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang
cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.
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4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda
tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa
Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke
timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air
Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan
Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas
perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.
Keadaan iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan
suhu udara maksimum berkisar antara 34,1 derajat celcius sampai dengan 35,6
derajat celcius dan suhu minimum antara 20,2 derajat celcius sampai dengan 23,0
derajatcelcius. Curah hujan antara 38,6 sampai dengan 435,0 mm/tahun dengan
keadaan musim berkisar di musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan
September s/d Desember sementara itu untuk musim kemarau jatuh pada bulan
Mei s/d Agustus.
2.

Keadaan Penduduk Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru merupakan kota berkembang sehingga menjadi salah satu

kota tujuan bagi kaum pendatang untuk mengadu nasib di kota Pekanbaru. Seiring
semakin banyaknya warga pendatang untuk menetap di kota Pekanbaru,
pemerintah kota pekanbaru harus serius menghadapi dan menangani masalah
kependudukan dimulai dari pendataan warga, penataan rumah penduduk,
penyediaan lahan pekerjaan, serta penyediaan sarana dan prasarana baik disektor
kesehatan, sektor pendidikan, tempat ibadah, fasilitas umum dan lainnya.
Sehingga kesejahteraan penduduk kota Pekanbaru tetap terjamin dan sejahtera
terkait fasilitas umum yang di sediakan oleh pemerintah Kota Pekanbaru.
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Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah
suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan
penduduk pendatang ke daerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan
sebagainya. Mata pencarian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah maupun
pegawai swasta dan pedagang.
Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk
menurut jenis kelamin di dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung
Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan
Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai,
Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan
Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel IV.1 berikut ini :
Tabel IV.1 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin Di
Kota Pekanbaru Tahun 2013.
Penduduk (Jiwa)
No
Kecamatan
Laki-laki
Perempuan
Jumlah
1. Tampan
89.344
86.290
175.634
2. Payung Sekaki
36.546
38.707
74.253
3. Bukit Raya
50.131
45.731
94.042
4. Marpoyan Damai
69.399
61.149
120.598
5. Tenayan Raya
56.559
55.470
112.029
6. Sail
11.271
11.517
22.793
7. Sukajadi
22.490
24.095
47.584
8. Rumbai
35.582
32.144
66.943
9. Lima Puluh
20.284
20.889
41.623
10. Pekanbaru Kota
14.438
14.454
28.892
11. Senapelan
17.694
22.852
36.014
12. Rumbai Pesisir
34.321
32.722
67.033
458.059
446.020
887.438
Jumlah
Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016
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Berikut ini merupakan jumlah distribusi data mengenai data penduduk
menurut usia laki-laki dan perempuan yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki
jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan yaitu Kecamatan Tampan, Payung
Sekaki, Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Marpoyan Damai, Kecamatan
Tenayan Raya, Kecamatan Sail, Kecamatan Sukajadi, Kecamatan Rumbai,
Kecamatan Lima Puluh, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kecamatan Senapelan Dan
Kecamatan Rumbai Pesisir di kota Pekanbaru, untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini.
Tabel IV.2 : Distribusi Jumlah Data Penduduk Menurut Usia di Kota
Pekanbaru Tahun 2013
No

Kecamatan

0-6

7-12

13-15

16-17

18

19-24

>24

1.

Tampan

30.077

18.880

9.110

6.715

4.472

30.321

76.022

2.

Payung
Sekaki

21.897

6.646

7.076

16.915

8.707

8.556

19.157

3.

Bukit Raya

18.226

9.089

4.504

3.110

2.022

16.425

46.355

26.422

10.187

9.547

25.262

11.891

7.436

36.099

22.196

13.208

18.316

2.556

904

13.990

71.300

4.
5.

Marpoyan
Damai
Tenayan
Raya

6.

Sail

7.137

4.945

2.518

1.355

1.156

8.667

20.006

7.

Sukajadi

4.675

7.500

3.704

2.932

1.652

3.580

29.320

8.

Rumbai

11.869

8.831

3.220

2.587

1.188

7.523

31.285

9.

Lima Puluh

5.281

4.742

2.219

1.459

739

5.138

22.232

10.

Pekanbaru
Kota

2.570

1.907

1.663

894

481

2.589

19.116

11.

Senapelan

4.424

3.731

1.835

1.329

688

5.172

18.835

12.

Rumbai
Pesisir

9.355

7.257

3.489

2.900

1.611

8.558

30.523

190.551

99.923

67.201

68.014

35.511

117.952

420.250

Jumlah

Sumber: Badan Statistik Kota Pekabaru 2016
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Sebagin besar penduduk yang mendiami wilayah kota Pekanbaru adalah
suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yang merupakan
penduduk pendatang kedaerah ini seperti suku jawa, batak, minang dan
sebagainya. Mata pencaharian penduduk terutama ialah pegawai pemerintah
maupun pegawai swasta dan pedagang.
3.

Pemerintahan Kota Pekanbaru
Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang walikota yang diangkat oleh

Gubernur. Penyelenggaraan roda pemerintahan kota Pekanbaru dipusatkan pada
kantor Gubernur kota Pekanbaru, susunan organisasi pemerintahan dan pelayanan
kepada masyarakat di kota Pekanbaru terdiri dari unsur walikota, wakil walikota,
sekretaris walikota dan masing-masing kepala seksi yaitu seksi pemerintahan,
seksi ketentraman dan ketertiban, seksi pembangunan dan kelompok jabatan
fungsional.
Kota Pekanbaru memiliki dua belas kecamatan yaitu Kecamatan Tampan
yang terdiri dari empat kelurahan yaitu Kelurahan Simpang Baru, Kelurahan
Sidomulyo Barat, Kelurahan Tuah Karya Dan Kelurahan Delima. Kecamatan
Payung Sekaki yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan Labuh Baru
Timur, kelurahan tampan, kelurahan air hitam, kelurahan labuh baru barat.
Kecamatan Bukit Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan
simpangtiga, kelurahan tangkerang selatan, kelurahan tangkerang utara dan
kelurahan tangkerang labuai. Kecamatan marpoyan damai yang terdiri dari lima
kelurahan yaitu kelurahan tangkerang tengah, kelurahan tangkerang barat,
kelurahan maharatu, kelurahan sidomulyo timur dan keluarahn wonorejo.
Kecamatan Tenayan Raya yang terdiri dari empat kelurahan yaitu kelurahan
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Kulim, kelurahan Tangkerang Timur, kelurahan Rejosari dan kelurahan Sail.
Kecamatan Sail yang memiliki tiga kelurahan yaitu kelurahan Cita raya, kelurahan
Suka maju dan kelurahan Suka Mulia. Kecamatan Sukajadi terdiri dari tujuh
kelurahan yaitu kelurahan Kampung tengah, kelurahan Kampung Melayu,
kelurahan Kendungsari, Kelurahan Harjosari, kelurahan Sukajadi dan kelurahan
pulau karam. Kecamatan Rumbai yang terdiri dari lima kelurahan yaitu kelurahan
Lembun sari, kelurahan muarafajar, kelurahan rumbai bukit, kelurahan palas dan
kelurahan sri meranti. Kecamatan Lima Puluh yang terdiri dari empat kelurahan
yaitu kelurahan Rintis, Kelurahan Sekip, kelurahan Tanjung Rhu dan kelurahan
pesisir.
Kecamatan Pekanbaru Kota yang terdiri dari enam kelurahan yaitu
kelurahan Simpang tiga, kelurahan

Sumahilang, kelurahan Tanah datar,

kelurahan Kota baru, kelurahan Suka Ramai dan Kelurahan Kota Tinggi.
KecamatanRumbai pesisir yang terdiri dari enam kelurahan yaitu kelurahan
meranti pendek, kelurahan limbungan, kelurahan lembah sari, kelurahan
limbungan baru dan kelurahan tebing tinggi okura. Untuk lebih jelasnya dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel IV.3: Nama Kecamatan Beserta Nama Kelurahan Yang Ada Di Kota
Pekanbaru
No

Nama Kecamatan

Nama Kelurahan

1

2

3

1.

Kecamatan Tampan

Simpang baru
Sidomulyo barat

Tuah karya
Delima

2.

Kecamatan Payung Sekaki

Labuh Baru Timur
Tampan/

Air hitam
Labuh baru barat

3.

Kecamatan Bukit Raya

Simpang tiga
Tangkerang Selatan

Tangkerang Utara
Tangkerang Labuai
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1

2

3

4.

Kecamatan Marpoyan Damai

5.

Kecamatan Tenayan Raya

6.

Kecamatan Sail

7.

Kecamatan Lima Puluh

8.

Kecamatan Pekanbaru Kota

9.

Kecamatan Senapelan

10. Kecamatan Sukajadi

11. Kecamatan Rumbai

12. Kecamatan Rumbai Pesisir

Tangkerang
Tengah
Tangkerang Barat
Kulim
Tangkerang Timur
Cita Raja
Suka Maju
Suka Mulia
Rintis
Sekip
Simpang empat
Sumahilang
Tanah Datar
Padang Bulan
Padang Terubuk
Sago
Jatirejo
Kampung tengah
Kampung melayu
Limbunsari
Muara fajar
Meranti Pandek
Limbungan
Lembah sari

Maharatu
Sidomulyo Timur
Wonorejo
Rejosari
Sail

Tanjung Rhu
Pesisir
Kota Baru
Suka Ramai
Kota Tinggi
Kampung dalam
Kampung Bandar
Kampung Baru
Kendungsari
Harjosari
Sukajadi
Pulau koran
Rumbai bukit
Palas
Sri meranti
Lembah damai
Limbungan baru
Tebing tinggi
okura

Sumber : Pekanbaru Dalam Angka, 2018
B. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
Departemen

Pekerjaan

Umum

adalah

lembaga

pemerintah yang

bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya , Departemen
Pekerjaan Umum sempat bernama: Departemen Pemukiman dan Pengembangan
Wilayah (2000-2004), adalah kementrian dalam pemerintah Indonesia yang
membidangi urusan pekerjaan umum. Istilah “Pekerjaan Umum” adalah
terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken yang pada zaman
Hindia belanda disebut Waterstaat Swerken. Setelah belanda menyerah dalam
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perang pasifik pada tahun 1942 kepada jepang, maka daerah Indonesia ini dibagi
oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintah, yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan
Indonesia Timur dan tidak ada pusat Pemerintah tertinggi di Indonesia yang
menguasai ke-3 wilayah tersebut.
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentik setelah ditetapkan undangundang darurat No 19/1957 kemudian diundangkan dengan Undang-Undang
No.61 tahun 1958. Pekerjaan umum adalah unsur pelaksana dan penunjang
dibidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas
pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan
Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan (dekonsentrasi)
kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.
Adapun fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah:
1.

Perumusan kebijaksanaan teknis bidang jalan dan jembatan;

2.

Perancangan program kerja Kebinamargaan;

3.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
jalan dan jembatan;

4.

Pembinaan dan fasilitasi bidang jalan dan jembatan lingkup provinsi
kabupaten/kota;

5.

Pelaksanaan tugas bidang bina teknik, pembangunan dan peningkatan
jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;

6.

Pelaksanaan Tugas Pembuatan di Bidang jalan dan jembatan;

7.

Pembuatan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan;

8.

Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;

9.

Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurt akibat bencana
dalam bidang ke Binamargaan;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
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C. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru
Gambar IV.I:

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden
Dalam menentukan hasil penelitian penulis yang sangat berperan penting
adalah responden, karena dari dalam penelitian ini mengangkat masalah tentang
Efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, jadi data-data yang
didapat dalam penelitian ini bersumber dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan
Masyarakat yang berada disekitar lokasi penelitian. Penulis mendapatkan
informasi melalui penyeberan kuesioner yaitu masyarakat yang ada disekitar
lokasi penelitian berjumlah 70 orang. Selain itu penulis melakukan wawancara
dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Seksi
Pemeliharaan Pertamanan.
Sehubungan dengan penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru, maka penulis akan memaparkan kriteria responden mulai
dari jenis kelamin, usia, dan Pendidikan. Identitas responden ini diperlukan untuk
mempermudah penulis dalam mengolah data yang disajikan dalam bentuk tabel.
Selain itu penulis menilai bahwa pentingnya penulis untuk mengetahui usia dan
pendidikan responden, karena hal ini akan dapat mempengaruhi cara pandang
mereka terhadap penelitian penulis. Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang
identitas responden. Usia yang penulis pilih dijadikan sebagai kriteria tentunya
sudah menanjak dewasa dan memiliki pemikiran sendiri dan sudah bisa memilih

70

71

mana yang baik dan yang tidak baik. Untuk lebih jelasnya, berikut penulis
paparkan yang dimulai dari identititas responden jenis kelamin masyarakat:
Tabel V.1 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenis Kelamin
Masyarakat
No

Klasifikasi Responden

Jumlah

Persentase %

1

Laki-Laki

37

53%

2

Perempuan

33

47%

70

100%

Jumlah

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019
Dari tabel V.1 di atas dapat dilihat bahwa responden Masyarakat yang
dijadikan sampel dalam penelitian yang membahas tentang Efektivitas
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru adalah dominannya laki-laki dengan
jumlah 37 orang dengan persentase 53%, sedangkan untuk responden yang
memiliki jenis kelamin Perempuan berjumlah 33 orang dengan persentase 47%,
dari total keseluruhan responden nasabah yaitu 70 orang.
2. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia
Identitas ke dua yang penulis peroleh dari lapangan adalah berdasarkan
latar belaknag usia. Usia merupakan salah satu penentu dalam pelaksanaan
penelitian ini, karena semakin dewasa usia seseorang maka cara berfikirnyapun
tentunya sudah berbeda dengan seseorang memiliki cukup umur. Dari hasil
penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot
Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, serta
dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan oleh peneliti, maka identitas
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responden penelitian yang digunakan berdasarkan latar belakang usia berdasarkan
tabel berikut ini:
Tabel V.2 : Klasifikasi Responden
Masyarakat

Menurut

Latar

Belakang

Usia

No

Klasifikasi Responden

Frekuensi

Persentase %

1

20-30 Tahun

15

21%

2

31-40 Tahun

50

72%

3

41-50 Tahun

5

7%

4

>50 Tahun

0

0%

70

100%

Jumlah

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019
Dari tabel V.2 diatas dinyatakan bahwa responden dari Masyarakat,
responden yang paling banyak, usia 31-40 Tahun sebanyak 50 orang dengan
persentase 72% dan usia pada 20-30 Tahun yang berjumlah 15 orang dengan
persentase 21%, selanjutnya usia 41-50 Tahun berjumlah 5 orang dengan
persentase 7%. Hal ini dikarenakan karena pada saat penulis di lapangan, penulis
menemui responden yang memiliki usia rata-rata pada interval 31-40 Tahun.
3. Identitas Responden Berdasarkan Pendidikan
Dan identitas yang ketiga yang penulis dapatkan dari lapangan
berdasarkan latar belakang pendidikannya baik dari pihak masyarakat yang ada di
sekitar lokasi penelitian. Pendidikan sangat mempengaruhi cara sudut pandang
seseorang, baik itu dalam memberikan pendapat maupun dalam melakukan suatu
tindakan. Dari hasil penelitian tentang Efektivitas Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
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Ruang Kota Pekanbaru, serta dengan cara penyebaran kuisioner yang dilakukan
oleh peneliti, maka identitas responden penelitian yang digunakan berdasarkan
latar belakang Jenjang Pendidikan berdasarkan tabel berikut ini:
Tabel V.3 : Klasifikasi Responden Menurut Latar Belakang Jenjang
Pendidikan Masyarakat
No

Klasifikasi Responden

Frekuensi

Persentase %

1

SD

0

0%

2

SMP

0

0%

3

SMA

48

69%

4

Diploma

8

11%

5

Sarjana S1/S2

14

20%

70

100%

Jumlah

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019
Dari tabel V.3 di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan terakhir
responden masyarakat adalah yang dijadikan sampel dalam penelitian yang
berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga)
Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dominannya
adalah pendidikan SMA yaitu berjumlah 48 orang dengan persentase 69%,
sedangkan responden yang memiliki pendidikan Sarjana (S1/S2) yaitu berjumlah
14 orang dengan persentase 20%, dan responden yang memiliki pendidikan
Diploma yaitu berjumlah 8 orang dengan persentase 11%,
B. Hasil Dan Pembahasan Dari Indicator Variabel Efektivitas Pelaksanaan
Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
Observasi adalah sebagai pengamatan yang sistematis berkenaan dengan
perhatian terhadap fenomena-fenomena yang Nampak. Perhatian yang dimaksud
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yaitu harus diberikan kepada unit kegiatan yang diamati terjadi (Harbani Pasolong
(2013:131). Ada beberapa indikator yang akan penulis paparkan di dalam
penelitian yang berjudul Efektivitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan
Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru. Dan indikator-indikator yang akan penulis gunakan dalam mencari
hasil dari penelitian ini yang adalah: Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat
Waktu, Tercapainya Tujuan, Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya
Porgram, Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program. Dan di dalam
setiap indikatornya akan dilengkapi dengan tiap-tiap sub indikator yang berguna
sebagai alat untuk menentukan item penilaian yang akan penulis gunakan dalam
mencari jawaban dan hasil dari penelitian. Dan untuk mengetahui hasil dari
indikator pertama yaitu pembahas akan menganalisis tentang indikator
Pemahaman Program, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel dan
juga penjelesan-penjelasan yang didukung dengan hasil wawancara yang penulis
lakukan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan Kota Pekanbaru.
Berikut hasil penelitian penulis yang disajikan dalam bentuk tabel:
1.

Pemahaman Program
Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa

harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai
suatu sasaran yang sama. Suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada
di bawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling
bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan.
Pemahaman program pada pembahasan ini maksudnya adalah, pihak
Dinas PUPR memahami tujuan dan manfaat program-program yang di
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laksanakan, apakah program tersebut bermanfaat terhadap masyarakat, dan
menjadi prioritas bagi masyarakat atau tidak.
Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator
pertama ini yaitu, Pelaksanaan Sosialisasi Program Kepada Masyarakat,
Pelaksanaan Program dapat Diterima Dilingkungan Masyarakat.
V.4: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap
Indikator Pertama (Pemahaman Program)
Kategori Ukuran
No

Sub Indiaktor

Kurang
Efektif
1

Jumlah

3

Cukup
Efektif
2

Pelaksanaan sosialisasi
kepada
1 program
masyarakat

0
(0)

65
(130)

5
(5)

70
(135)

Pelaksanaan program
diterima
di
2 dapat
lingkungan masyarakat

3
(9)

55
(110)

12
(12)

70
(131)

17
(17)

140
(266)

Efektif

3
120
(9)
(240)
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi
: 70 x 3
: 210
Jumlah

Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item yang Dinilai
: 210 x 2
: 420
Persentase:

:

: 63%
Kategori Cukup Efektif berada pada interval 34%-66%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019
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Berdasarkan tabel V.4 di atas setelah dianalisis dengan menggunakan
rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap indikator pertama
yang membahas tentang “Pemahaman Program” memperoleh hasil 63% dengan
kategori “Cukup Efektif”, hal ini dikarenakan masyarakat menilai bahwa pihak
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah melakukan
sosialiasi tentang program khususnya pada pot bunga yang ada di tepi jalan, tetapi
tidak secara detail, mereka tidak memberitahukan fungsi program tersebut, jumlah
pot yang akan diadakan, serta target pengerjaannya.
Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas, dimana
prosesnya melalui penyebaran kuesioner terhadap masyarakat, selain dari sajian
hasil penyebaran kuesioner di atas, maka penulis juga akan menyajikan hasil
wawancara penulis dengan informan yaitu Mohammed Zuhra, ST, yang menjabat
selaku Kepala Sub Bagian Program, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk
membuktikan ke akuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian
penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan
masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai
berikut:
“Pemerintah Kota Pekanbaru pada Tahun 2018, mengalokasikan
anggaran APBD Kota Pekanbaru untuk pembiayaan pengadaaan Pot
Bunga. Tentunya ini menjadi salah satu program dari Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga sebagai penanggung
jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Pengadaan pot bunga
ini bertujuan agar Kota Pekanbaru menjadi indah dan asri serta
dapat mendukung visi Kota Pekanbaru menuju Kota metropolitan.
Jadi setiap program yang dibuat pastinya ada tujuan, bukan hanya
sekedar asal-asalan yang banyak kita dengar humor yang beredar di
masyarakat” (Wawancara tanggal 22 Juli 2019, Mohammed Zuhra,
ST., Kapala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru)
Dalam pembuatan program tentunya harus diadakan sosialisasi untuk
mengetahui apakah program tersebut diperlukan oleh masyarakat dan dapat
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diterima oleh masyarakat umum. Untuk mengetahui hal ini maka penulis
melakukan wawancara dan menyajikan pernyataan wawancara yang diberikan
oleh Edwars Riansyah, SE., dimana wawancaranya adalah sebagai berikut:
“Tentunya sebelum menentukan program atau bahkan sebelum

melaksanakan program tersebut, Pemerintah Kota Pekanbaru melalui
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengirimkan tim survey
ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan di lapangan tentunya melilhat
sejauhmana dampak program pengadaan pot bunga untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat, serta memberikan sosialisasi kepada
masyarakat akan tujuan program tersebut diadakan dan juga yang
paling terpenting adalah melihat respon dari masyarakat terhadap
program pengadaan pot bunga, apakah mereka mendukung program
kita atau tidak. Dengan program ini sudah dilaksanakan tentunya
sudah mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.” (Wawancara
tanggal 22 Juli 2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian
Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru)
Berdasarkan pembahasan yang telah di dapatkankan di atas, maka penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang
tujuan dari program pengadaan pot bunga dan mendapat dukungan penuh dari
maysarakat. Hal ini berdasarkan pengakuan dari Mohammed Zuhra, ST., yang
menjabat selaku Kapala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekanbaru.
Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di
lapangan, penulis menemukan fakta bahwa program pengadaan pot bunga pada
ruas-ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru sudah di laksanakan yang dimulai
pada tahun 2018. Tetapi hal ini banyak terjadi pro dan kontra di dalam
pelaksanaanya, karena masyarakat mengira bahwa program tersebut hanya
program asal-asalan tanpa ada tujuan tertentu. Hal ini juga diperkuat dari faktanya
di lapangan bahwa pot bunga yang berada di ruas-ruas jalan Kota Pekanbaru
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sudah banyak yang berubah fungsi, seperti yang penulis lihat di Jl. Tuanku
Tambusai, beberapa pot bunga tidak mendapat perhatian dari Pemerintah dan
sekarang menjadi terbengkalai.
2.

Tepat Sasaran
Tepat sasaran dimaksud adalah dimana pelaksanaan program yang

dijalankan oleh pihak Dinas PUPR memiliki Skala Prioritas terhadap kebutuhan
apa yang di butuhkan oleh masyarakat, kaitannya dengan penelitian ini adalah
untuk mencari tahu, apakah program pengadaan pot bunga di Kota Pekanbaru
sudah tepat sasaran terhadap kebutuhan masyarakat atau justru sebaliknya.
Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator
ke dua ini yaitu, Pelaksanaan Program Memberikan Manfaat Bagi Masyarakat,
Pelaksanaan Program Mengedepankan Prioritas yang Dibutuhkan Masyarakat.
V.5: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap
Indikator Ke Dua (Tepat Sasaran)
Kategori Ukuran
Efektif

Cukup
Efektif

Kurang
Efektif

3

2

1

Pelaksanaan Program
1 Memberikan Manfaat
Bagi Masyarakat

2
(6)

56
(112)

12
(12)

70
(130)

Pelaksanaan Program
Mengedepankan
2 Prioritas yang
Dibutuhkan
Masyarakat

2
(6)

54
(108)

14
(14)

70
(128)

26
(26)

140
(258)

No

Sub Indiaktor

4
110
(12)
(220)
Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi
: 70 x 3
: 210
Jumlah

Jumlah
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Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item yang Dinilai
: 210 x 2
: 420
Persentase:

:

: 61%
Kategori Cukup Efektif berada pada interval 34%-66%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019
Berdasarkan tabel V.5 di atas setelah dianalisis dengan menggunakan
rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap indikator ke dua
yang membahas tentang “Tepat Sasaran” memperoleh hasil 61% dengan kategori
“Cukup Efektif”, alasan mereka memberikan jawaban Cukup Efektif adalah
program yang dilaksanakan oleh Pemerintah memang memiliki tujuan dan untuk
memenuhi kebutuhan dari masyarakat, termasuk pengadaan pot bunga. Seperti
yang kita ketahui bahwa bunga berfungsi untuk menambah nilai keindahan, tetapi
pada faktanya di lapangan pengadaan pot bunga belum berjalan efektif atau belum
tepat sasaran baik dari segi fungsinya maupun dari segi kebutuhan bagi
masyarakat.
Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas yang melalui
proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil
wawancara penulis dengan informan yaitu Mohammed Zuhra, ST., yang menjabat
selaku Kepala Sub Bagian Program, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk
membuktikan ke akuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian
penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan
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masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai
berikut:
“Program yang kami laksanakan tentunya memiliki tujuan dan ada
manfaatnya untuk masyarakat umum. Hal ini tentunya untuk
mendukung gerakan Kota Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan.
Selain itu pengadaan pot bunga di sepanjang jalan protokol di Kota
Pekanbaru juga dapat mengembangkan ruang terbuka hijau, selain
untuk memperindah pemandangan Kota, hal ini juga bisa sebagai
pengurangan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan
ataupun polusi dari kegiatan masyarakat yang lainnya” (Wawancara
tanggal 22 Juli 2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian
Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru)
Selain hasil pemaparan di atas penulis juga ingin mengetahui apakah
program pengadaan pot bunga merupakan salah satu prioritas dari kebutuhan
masyarakat. Untuk mengetahui hal ini maka penulis melakukan wawancara dan
menyajikan pernyataan wawancara yang diberikan oleh ohammed Zuhra, ST.,
Kapala Sub Bagian Program, dimana wawancaranya adalah sebagai berikut:
“Program Pengadaan Pot bunga pada ruas ruas jalan protokol di
Pekanbaru ini, merupakan salah satu penunjang dari ruang terbuka
hijau. Jadi ruang terbuka hijau tidak hanya berfokus pada taman
Kota, tetapi juga melakukan penghijauan di setiap sudut perkotaan,
jadi harapannya Kota Pekanbaru bisa menjadi Kota Hijau. Kota hijau
merupakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam
segala aspek kehidupan, hal ini tentunya sangat berpengaruh pada
pengendalian kualitas lingungan, sehingga dapat kita tegaskan bahwa
pengadaan pot bunga yang bertujuan untuk menyeimbangkan kondisi
lingkungan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan dalam
hal menciptakan kondisi lingkungan yang lebih baik” (Wawancara
tanggal 22 Juli 2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian
Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru)
Berdasarkan pembahasan yang telah di dapatkankan di atas, maka penulis
dapat menarik kesimpulan yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru mengatakan bahwa program pengadaan pot bunga
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merupakan salah satu cara mereka untuk menjadikan Kota Pekanbaru menuju
Kota Metropolitan yang tetap bisa menyeimbangkan kondisi lingkungan sehingga
menciptakan kondisi lingkungan menjadi lebih baik, hal ini tentunya dapat
memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru. Pernyataan
tersebut berdasarkan pengakuan dari Mohammed Zahra, ST., yang menjabat
selaku Seksi Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekanbaru.
Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di
lapangan, penulis menemukan fakta bahwa program pengadaan pot bunga pada
ruas-ruas jalan yang ada di Kota Pekanbaru tidak memprioritaskan kebutuhan
masyarakat. Banyak masyarakat yang mengatakan bahwa pengadaan pot bunga
bukan sebuah program tetapi berbasis proyek, oleh karena itu jika ada proyeksi
pot bunga atau taman yang baguspun diganti, padahal pada masih banyak pot
bunga dalam kondisi rusak karna tidak diperhatikan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru.
3.

Tepat Waktu
Pengerjaan yang dilakukan terhadap sebuah program tentunya memiliki

standar operasional kerja pada masing-masing kebijakan program tersebut,
maksud dari tepat waktu pada pembahasa indikator ini adalah untuk mengukur
apakah pengerjaan program tersebut sesuai dengan standar waktu yang di tetapkan
tersebut atau justru sebaliknya.
Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator
ke tiga ini yaitu, Dilakukan survey terlebih dahulu sebelum membuat target waktu
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pengerjaan program (pot bunga), Waktu pengerjaan pot bunga sebagai program
sudah terealisasikan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan.
V.6:

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap
Indikator Ke Tiga (Tepat Waktu)
Kategori Ukuran
Efektif

Cukup
Efektif

Kurang
Efektif

3

2

1

Dilakukan survey
terlebih dahulu
sebelum membuat
1
target waktu
pengerjaan program
(pot bunga)

1
(3)

55
(110)

14
(14)

70
(127)

Waktu pengerjaan pot
bunga sebagai program
sudah terealisasikan
2
sesuai dengan waktu
yang sudah
direncanakan

2
(6)

60
(120)

8
(8)

70
(134)

Jumlah

3
(9)

115
(230)

22
(22)

140
(261)

No

Sub Indiaktor

Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi
: 70 x 3
: 210
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item yang Dinilai
: 210 x 2
: 420
Persentase:

:

: 62%
Kategori Cukup Efektif berada pada interval 34%-66%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019

Jumlah
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Berdasarkan tabel V.6 di atas setelah dianalisis dengan menggunakan
rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap indikator ke tiga
yang membahas tentang “Tepat Waktu” memperoleh hasil 62% dengan kategori
“Cukup Efektif”, Alasan mereka memberikan jawaban Cukup Efektif adalah
program yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang tentunya sebelum melaksanakan program pengadaan bunga,
dilakukannya terlebih dahulu survey ke lapangan. Terbukti dari penentuan titiktitk ruas jalan yang sudah disebarkan pot-pot bunga, dan mengetahui jumlah pot
yang diperlukan. Tetapi tentunya di dalam pelaksanaannya di lapangan belum
berjalan dengan efektif, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus
diperbaiki.
Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas yang melalui
proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil
wawancara penulis yaitu dengan Mohammed Zuhra, ST., yang menjabat selaku
Kepala Sub Bagian Program, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk
membuktikan ke akuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian
penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan
masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai
berikut:
“Pengadaan pot bunga di Kota Pekanbaru sudah berlangsung
semenjak tahun 2018 dan masih berlanjut hingga saat sekarang yaitu
di tahun 2019. Hal ini akan berlanjut hingga masa jabatan walikota
kita berakhir, karna program ini merupakan usulan dari pihak
walikota Pekanbaru” (Wawancara tanggal 22 Juli 2019, Mohammed
Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru)
Selain hasil pemaparan di atas penulis juga ingin mengetahui apakah
sebelum dilaksanakannya program pengadaan pot bunga di Kota Pekanbaru
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terlebih dahulu dilakukannya survey ke lapangan untuk menentukan target waktu
dalam penyelesaian program pengadaan pot bunga tersebut. Untuk mengetahui hal
ini maka penulis melakukan wawancara dan menyajikan pernyataan wawancara
yang diberikan oleh ohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian Program, dimana
wawancaranya adalah sebagai berikut:
“Setiap dalam pelaksanaan program, pihak pemerintahan tentunya
melakukan survey terlebih dahulu termasuk program pengadaan pot
bunga ini. Hal yang perlu dilihat di lapangan adalah apa saja yang
dibutuhkan dalam menjalankan program, berapa jumlah yang
dibutuhkan serta waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan
program tersebut. Untuk program pengadaan pot bunga ini
merupakan program dalam jangka pendek.” (Wawancara tanggal 22
Juli 2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian Program Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru)
Berdasarkan pembahasan yang telah didapatkankan di atas, maka penulis
dapat menarik kesimpulan yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru sudah melakukan survey sebelum melaksanakan program
pengadaan pot bunga di Kota Pekanbaru, dan program ini juga merupakan
program jangka pendek. Pernyataan tersebut berdasarkan pengakuan dari
Mohammed Zahra, ST., yang menjabat selaku Seksi Kepala Sub Bagian Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di
lapangan, penulis menemukan fakta bahwa program pengadaan pot bunga pada
ruas-ruas jalan tidak dilakukannya terlebih dahulu survey dan perencanaan yang
matang, karna masih banyak pot-pot bunga yang tidak sesuai dengan harapan atau
fungsinya yaitu sebagai memperindah Kota. Selain itu penulis melihat bahwa
program ini tidak memiliki target dalam waktu penyelesainnya, karna hampir tiap
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minggunya pasti ada pembuatan taman ataupun pengadaan pot bunga di jalan
protokol Kota Pekanbaru.
4.

Tercapainya Tujuan
Dalam merencanakan sebuah program kerja, tentunya akan ditetapkan

terlebih dahulu masing-masing tujuan dijalankannya program tersebut, dan dalam
hal ini maksud dari indikator adalah untuk mencari tau apakah setelah program
selesai di laksanakan, hasil yang di dapat telah sesuai dengan taget tujuan yang di
tetapkan sebelumnya atau sebaliknya.
Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator
ke empat ini yaitu, Tercapainya Tujuan program yang telah di tentukan sebelum
pelaksanaan dimulai, Adanya Pengawasan Terhadap Pelaksanaan program, agar
tujuan dari program tersebut dapat tercapai dengan maksimal.
V.7:

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap
Indikator Ke Empat (Tercapainya Tujuan)
Kategori Ukuran
Efektif

Cukup
Efektif

Kurang
Efektif

3

2

1

Tercapainya Tujuan
program yang telah di
1 tentukan sebelum
pelaksanaan dimulai

3
(9)

51
(102)

16
(16)

70
(127)

Adanya Pengawasan
Terhadap Pelaksanaan
program, agar tujuan
2
dari program tersebut
dapat tercapai dengan
maksimal

3
(9)

54
(108)

13
(13)

70
(130)

Jumlah

6
(18)

105
(210)

29
(29)

140
(257)

No

Sub Indiaktor

Jumlah
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Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi
: 70 x 3
: 210
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item yang Dinilai
: 210 x 2
: 420
Persentase:

:

: 61%
Kategori Cukup Efektif berada pada interval 34%-66%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019
Berdasarkan tabel V.7 di atas setelah dianalisis dengan menggunakan
rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap indikator ke empat
yang membahas tentang “Tercapainya Tujuan” memperoleh hasil 61% dengan
kategori “Cukup Efektif”, Alasan mereka memberikan jawaban Cukup Efektif
adalah bahwa menurut mereka pelaksanaan program pengadaan pot bunga
memang sudah berjalan, dan sudah dilihat bahwa pada badan ruas-ruas jalan Kota
Pekanbaru terdapat pot-pot bunga, walaupun sebagian kondisi pot bunga dalam
kondisi rusak, bahkan yang tujuannya adalah untuk memeperindah Kota
Pekanbaru tetapi pot-pot bunga tersebut tidak ditanami bunga.
Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas yang melalui
proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil
wawancara penulis yaitu dengan Mohammed Zuhra, ST., yang menjabat selaku
Kepala Sub Bagian Program, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk
membuktikan ke akuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian
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penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan
masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai
berikut:
“Untuk masalah tercapainya tujuan program pengadaan pot bunga,
kami menilai sudah 85%, sisanya tentu ada beberapa yang harus
dilakukan pembenahan. Karna ada beberapa titik ruas jalan di Kota
Pekanbaru yang belum ada pot bunga. Dulunya sudah pernah
diletakkan pot bunga di daerah tersebut, tetapi dalam hitungan satu
bulan sudah rusak” (Wawancara tanggal 22 Juli 2019, Mohammed
Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru)
Selain hasil pemaparan di atas penulis juga ingin mengetahui setelah
dilaksanakannya program pot bunga ini apakah sudah pihak Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru sudah melaksanakan pengawasan
ataupun melakukan tinjauan ulang. Untuk mengetahui hal ini maka penulis
melakukan wawancara dan menyajikan pernyataan wawancara yang diberikan
oleh ohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian Program, dimana wawancaranya
adalah sebagai berikut:
“Setalah pelaksanaan program pengadaan pot bunga dilakukan,
pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
tentunya sudah melaksanakan pengawasan. Pengawasan yang kami
lakukan ada yang dalam rentang waktu 1 bulan ataupun 3 bulan
sekali. Di dalam pengawasan tersebut, yang kami lakukan adalah
pengecekkan kondisi pot bunga yang sudah kami letakkan di badan
ruas-ruas jalan protokol Kota Pekanbaru. Kami juga melihat ada
beberapa pot bunga yang sudah dalam keadaan rusak, pecah,
terkadang bunganya sudah hilang, bahkan dijadikan tempat sampah.
Memang Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk
melakukan perawatan khususnya Pot bunga, tetapi kami juga
menghimbau kepada masyarakat agar bisa bekerja sama untuk ikut
memelihara, setidaknya jangan dirusak atau diambil bunganya.
Karna terkadang sebagian oknum yang usil sehingga pot bunga
menjadi rusak, tetapi tetap saja Pemerintahan yang disalahkan”
(Wawancara tanggal 22 Juli 2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala
Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekanbaru)
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Berdasarkan pembahasan yang telah didapatkankan di atas, maka penulis
dapat menarik kesimpulan yaitu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru sudah melakukan pengawasan, tetapi walaupun begitu
tetap saja masyarakat juga harus ikut berpartisipasi untuk ikut memelihara dan
menjaga pot bunga yang ada diruas jalan Kota Pekanbaru. Pernyataan tersebut
berdasarkan pengakuan dari Mohammed Zahra, ST., yang menjabat selaku Seksi
Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di
lapangan, penulis menemukan fakta bahwa pihak Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum melaksanakan pengawasan program
pengadaan pot bunga secara efektif, hal ini dikarnakan masih banyak pot-pot
bunga dalam keadaan rusak, hal ini tentunya dikarnakan kurangnya perawatan
yang dilakukan oleh pohak Pemerintah Kota Pekanbaru.
5.

Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program
Bagian akhir dari pelaksanaan sebuah program tentunya melihat

perbandingan antara sebelum dilaksanakannya program dan sesudah selesainya
program tersebut di laksanakan, dengan demikian maka pelaksana dapat melihat
perubahan yang terjadi apakah benar sesuai dengan target atau justru tidak
memberikan perubahan sama sekali.
Di dalam indikator ini ada dua poin penilaian sebagai pendukung indikator
ke lima ini yaitu, Program pot bunga dapat memperindah taman jalan di kota
Pekanbaru, Adanya Proses Pemeliharaan terhadap Pot Bunga yang telah tersedia
di jalan-jalan Kota Peanbaru.
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V.8:

Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap
Indikator Ke Lima (Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya
Program)
Kategori Ukuran
Efektif

Cukup
Efektif

Kurang
Efektif

3

2

1

Program pot bunga
dapat
memperindah
1
taman jalan di kota
Pekanbaru

2
(6)

54
(108)

14
(14)

70
(128)

Adanya
Proses
Pemeliharaan terhadap
2 Pot Bunga yang telah
tersedia di jalan-jalan
Kota Peanbaru

3
(9)

50
(100)

17
(17)

70
(126)

Jumlah

5
(15)

104
(208)

31
(31)

140
(254)

No

Sub Indiaktor

Jumlah

Skor Tertinggi : Jumlah Responden x Kategori Tertinggi
: 70 x 3
: 210
Skor Tertinggi Indikator : Skor Tertinggi x Jumlah Item yang Dinilai
: 210 x 2
: 420
Persentase:

:

: 60%
Kategori Cukup Efektif berada pada interval 34%-66%
Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian dilapangan, 2019
Berdasarkan tabel V.8 di atas setelah dianalisis dengan menggunakan
rumus skala likert tanggapan responden masyarakat terhadap indikator ke lima
yang membahas tentang “Perubahan Nyata dan Sesudah Adanya Program”
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memperoleh hasil 60% dengan kategori “Cukup Efektif”, alasan mereka
memberikan jawaban Cukup Efektif adalah bahwa mereka menilai pot bunga
sudah membuat Kota Pekanbaru menjadi lebih kelihatan indah dan asri, tetapi hal
ini tentunya bisa menjadi lebih bermanfaat apabila bunga-bunga yang diatanam
bisa menyerap lebih banyak karbondioksida, sehingga polusi-polusi udara yang
diakibatkan oleh kendaraan ataupun yang lainnya bisa diminimalisir ataupun
berkurang.
Untuk melengkapi jawaban yang telah penulis sajikan di atas yang melalui
proses penyebaran kuesioner, maka penulis juga akan menyajikan hasil
wawancara penulis yaitu dengan Mohammed Zuhra, ST., yang menjabat selaku
Kepala Sub Bagian Program, adapun hasil wawancara ini bertujuan untuk
membuktikan ke akuratan data yang didapatkan guna menyempurnakan penelitian
penulis, wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pembahasan indikator dan
masing-masing item penilaiannya, adapun hasil wawancaranya adalah sebagai
berikut:
“Tujuan dilaksanakannya program pengadaan pot bunga ini memang
untuk membuat Kota Pekanbaru menjadi lebih indah dan tidak
gersang. Untuk melihat perubahan setelah diadakannya pot bunga ini,
maka kita harus flash back lagi sebelum Kota Pekanbaru diadakan
pot-pot bunga lebih kelihatan gersang dan kurang berwarna”
(Wawancara tanggal 22 Juli 2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala
Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Pekanbaru)
Selain hasil pemaparan di atas penulis juga ingin mengetahui bagaimana
proses pemeliharaan pot-pot bunga yang tersedeia di ruas-ruas jalan Kota
Pekanbaru. Untuk mengetahui hal ini maka penulis melakukan wawancara dan
menyajikan pernyataan wawancara yang diberikan oleh ohammed Zuhra, ST.,
Kapala Sub Bagian Program, dimana wawancaranya adalah sebagai berikut:
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“Pemeliharaan atau perawatan pada pot-pot bunga yang ada ditepi
jalan Kota Pekanbaru awalnya dilakukan oleh pihak ketiga dalam
kurun waktu satu tahun pertama, jadi apabila pot-pot bunga ada
dalam keadaan rusak, maka siap diganti dan diperbaiki oleh pihak ke
tiga, tetapi untuk sekarang tidak lagi, tanggung jawab pemeliharaan
sudah sepenuhnya dari Pemerintahan, hal ini proses
pemeliharaannya pasti berbeda, karna butuh proses untuk pencairan
dana khususnya untuk perawatan pot bunga, hal ini tentunya
menunggu kucuran dana APBD Kota Pekankbaru, jadi apabila pot
bunga ada dalam keadaan rusak, terlebih dahulu kita data dan
kalkulasikan berapa dana yang dibutuhkan untuk mengganti dan
memperbaikinya, setelah itu kita buat dalam pengajuan dana program
atau kegiatan yang akan dilaksanakan” (Wawancara tanggal 22 Juli
2019, Mohammed Zuhra, ST., Kapala Sub Bagian Program Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru)
Berdasarkan pembahasan yang telah didapatkankan di atas, maka penulis
dapat menarik kesimpulan bahwa program pengadaan pot-pot bunga memberikan
perubahan terhadap Kota Pekanbaru, karna sebelum adanya pot pot bunga ini,
Kota Pekanbaru lebih terlihat gersang, dan untuk proses perawatannya pihak
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru harus menunggu
kucuran dana dari APBD Kota Pekanbaru, jadi butuh waktu yang lama untuk
memperbaiki apabila ada pot-pot bunga dalam kondisi rusak. Pernyataan tersebut
berdasarkan pengakuan dari Mohammed Zahra, ST., yang menjabat selaku Seksi
Kepala Sub Bagian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru.
Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di
lapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang ada perubahan sebelum dan
sesudah diadakannya pot pot bunga pada ruas-ruas jalan Kota Pekanbaru. Kondisi
kota menjadi lebih berwarna dan kelihatan indah. Tetapi disamping itu ada
beberapa kondisi pot bunga yang rusak, hal ini tentunnya dapat merusak nilai
keindahan Kota Pekanbaru. Selain itu penulis melihat ada beberapa pot yang
keadaanya dalam terguling, dijadikan tempat sampah, dan didalam pot juga
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terdapat terdapat bungkusan rokok dan putung rokok, tisu serta sampah plastik
lainnya. Kondisi tersebut dapat merusak pemandangan masyarakat, tidak hanya
itu masyarakat bisa menilai bahwa tidak adanya keseriusan dari Pemerintah untuk
menjalankan program pengadaan pot tersebut.
C. Rekapitulasi Dari Hasil Penelitian Yang Berjudul Efektivitas
Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
Berdasarkan hasil penelitian yang berhasil penulis lakukan dimasingmasing indikator di atas yang mana diantaranya adalah indikator yang pertama
yang membahas tentang “Pemahaman Program” kemudian indikator yang kedua
adalah “Tepat Sasaran”, indikator ke tiga “Tepat Waktu” indikator ke empat
adalah “Tercapainya Tujuan”, dan indikator yang ke lima adalah “Perubahan
Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program ”, dan didukung dengan hasil
observasi yang penulis lakukan di lapangan baik melakukan observasi penulis
pada Dinas Perhubungan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
maupun penyebaran kuesioner yang ditentukan oleh penulis maka penulis dapat
menarik kesimpulan dengan membuat rekapitulasi dari ke lima indikator tersebut.
Setelah dihitung hasil dari tanggapan responden yang berdasarkan
kuesioner dari ke lima indikator dengan menggunakan rumus skala likert dan
diperoleh hasil setiap indikatornya, jadi untuk mendapatkan hasil secara
keseluruahnnya maka penulis akan membuat rekapitulisi penulis. Jadi ke-lima
indikator ini di jabarkan di atas, maka penulis dapat membuat rekapitulasi untuk
mengetahui hasil secara keseluruhannya. Berikut hasil rekapitulasi dari hasil
kuesioner yang disebarkan pada masyarakat.
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Tabel V.9 :

No

Rekapitulasi Hasil Akhir Tanggapan Responden Masyarakat
Terkait Penelitian Yang Berjudul Efektivitas Pelaksanaan
Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

Variabel

Indikator

Persentase

1

Pemahaman Program

63%

2

Tepat Sasaran

61%

Tepat Waktu

62%

4

Tercapainya Tujuan

61%

5

Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah
Adanya Program

60%

3

Efektivitas

Total

307%

Rata-Rata

61%

Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian Dilapangan, 2019
Berdasarkan tabel V.9 di atas yang menjelaskan hasil Rekapitulasi
jawaban dari responden masyarakat terhadap Efektivitas Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru dapat diketahui bahwa rata-rata persentase tanggapan
responden masyarakat berjumlah 61% sesuai dengan penjelasan sebelumnya
tentang persentase 34%-66% masuk ke dalam interval “Cukup Efektif”.
Dari keseluhan hasil penelitian diatas, dan ditemukan jawaban yang
menyatakan bahwa penelitian ini mendapatkan kesimpulan “Cukup Efektif” maka
penulis dapat memberikan analisis yang menyatakan Pelaksanaan Program
Pengadaan Hiasan Jalan (Pot Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Pentaan
Ruang Kota Pekanbaru memang sudah dijalankan dengan baik, tetapi hal ini tidak

94

berjalan dengan Efektif, alasan dari jawaban ini adalah dikarenakan beberapa
faktor yaitu kurangnya perawatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota
Pekanbaru, sehingga kondisi pot-pot bunga banyak dalam keadaan rusak dan
berubah fungsi menjadi tempat sampah. Keadaan lainnya yang penulis lihat di
lapangan seperti ada beberapa pot yang tidak berisi tanaman, ada beberapa titik
pot yang ditanami bunga tidak sesuai dengan kondisi lingkungannya, karna jenis
tumbuhan kebanyakan harus mendapatkan pencahayaan yang banyak, tetapi
diletakkan ditempat yang lembab dan tidak mendapatkan sinar matahari.
D. Faktor-Faktor Penghambat Yang Di Alami Oleh Pihak Dinas Pekerjaan
Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pelaksanaan Program Pengadaan
Hiasan Jalan (Pot Bunga) Di Kota Pekanbaru
Dalam pelaksanaan program di lapangan, tentunya proses yang dilalui oleh
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru mengalami
beberapa kendala yang menjadi penghambat proses pelaksanaan program
pengadaaan hiasan jalan (pot bunga) di Kota Pekanbaru, dan berdasarkan hasil
penelitian yang penulis dapatkan dilapangan, adapun kendala yang dihadapi
tersebut adalah sebagai berikut:
1.

Kendala yang pertama adalah sulitnya Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan pengawasan atau
peninjauan ulang setelah dilaksanakannya pengadaan pot bunga pada
rusa-ruas jalan, karna terbatasnya waktu dan personel untuk
memantau keadaan pot bunga, agar tidak dirusak oleh oknum.

2.

Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk saling menjaga fasilitas
umum termasuk pot bunga yang berada di ruas jalan protokol Kota
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Pekanbaru. Sehingga banyak pot bunga dalam keadaan rusak dan
tidak banyak pot bunga menjadi tempat sampah.
3.

Tidak adanya kebijakan yang mengatura tentang pemberian sanksi
yang tegas bagi masyarakat yang merusak fasilitas umum khususnya
pada pot-pot bunga yang berada pada ruas-ruas jalan protokol Kota
Pekanbaru.
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BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan maka dapat
disimpulkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Program Pengadaan Hiasan Jalan (Pot
Bunga) Oleh Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru

adalah sebagai berikut:
1.

Untuk mengukur keberhasilan dalam efektivitas pelaksanaan program
pada penelitian ini menggunakan lima indikator yaitu Pemahaman
Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan,
Perubahan Nyata Sebelum dan Sesudah Adanya Program. Pada ke
lima indikator ini secara keseluruhannya berada pada kategori “Cukup
Efektif”. Hal ini juga didukung dari hasil observasi penulis terhadap
penelitian ini, yaitu Program Pengadaan Pot Bunga memang sudah
dilaksanakan sudah cukup efektif, tetapi didalam pelaksanaanya di
lapangan tentu ada permasalahan atau kendala. Karna penulis melihat
Program pengadaan pot bunga merupakan program yang tidak
memiliki perencanaan yang mateng dan masih kurangnya perawatan
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap pot bunga
yang sudah ada diruas-ruas jalan Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan
program dilapangan, tentunya proses yang dilalui oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan kota Pekanbaru mengalami beberapa
kendala yang menjadi penghambat proses pelaksanaan pengadaan
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hiasan jalan (pot bunga), dan berdasarkan hasil penelitian yang penulis
dapatkan dilapangan, adapun kendala yang dihadapi tersebut adalah
sebagai berikut:
2.

Di dalam penelitian ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh
pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru
yaitu Kendala yang pertama adalah sulitnya Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru melakukan pengawasan atau
peninjauan ulang setelah dilaksanakannya pengadaan pot bunga pada
rusa-ruas jalan, karna terbatasnya waktu dan personel untuk
memantau keadaan pot bunga, agar tidak dirusak oleh oknum.
Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk saling menjaga fasilitas
umum termasuk pot bunga yang berada di ruas jalan protokol Kota
Pekanbaru. Sehingga banyak pot bunga dalam keadaan rusak dan
tidak banyak pot bunga menjadi tempat sampah. Tidak adanya
kebijakan yang mengatura tentang pemberian sanksi yang tegas bagi
masyarakat yang merusak fasilitas umum khususnya pada pot-pot
bunga yang berada pada ruas-ruas jalan protokol Kota Pekanbaru.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang penulis buat diatas, maka penulis akan
memberikan saran-saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Pemerintahan kota
Pekanbaru khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota
Pekanbaru. Dan juga saran yang penulis berikan juga berlaku bagi masyarakat dan
pembaca skripsi ini. Saran yang akan penulis berikan kepada pihak-pihak di atas
adalah:
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1.

Penulis menyarankan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kota Pekanbaru untuk diseleksi kembali programprogram yang akan dilaksanakan, serta perencanaan terhadap program
tersebut lebih diperdalam kembali kajiannya seperti tujuan program,
target pengerjaan program, waktu pengerjaannya, serta pengadaan
pengawasan yang optimal terhadap program yang sudah dilaksanakan,
dan melakukan observasi atau tinjauan ulang terhadap kondisi di
lapangan, untuk melihat program yang sudah dilaksanakan sudah
mencapai target atau belum.

2.

Dihimbau kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam bekerja
sama menjaga fasilitas umum termasuk hiasan jalan atau pot bunga
yang berada pada ruas-ruas jalan protokol Kota Pekanbaru.

3.

Saran

terakhir

adalah

diharapkan

kepada

Pemerintah

untuk

memberikan tindakan tegas atau sanksi kepada masyarakat atau
oknum yang merusak fasilitas umum seperti pot bunga.
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