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Abstract 
 

This study aims to identify the development model of competency of Civil Service Police Unit officers in order to disciplinary 

street vendors in Surabaya City. The background of the emergence of this study is the implementation of the disciplinary of street 

vendors in Surabaya City conducted by Civil Service Police Unit officers of Surabaya City that  complained by the society. This study 

employs qualitative descriptive method. This study uses Spencer & Spencer’s theory that classifies competence so that can be measured 
by three factors, there are: (1) Knowledge consist of Analytical Thinking (AT), Conceptual thinking (CT), Expertise (EXP),  (2) Ability 

consist of Achievment Orientation (ACH), Concern for order (CO), Initiative (INT), Information seeking (INFO).  Also (3) Attitude of 

Self control (SCT), Self confidence (SCF), Organitational Commitment (OC). 

The result shows that there’s still weakness in the knowledge of Satpol PP (Civil Service Police Unit) officer of Surabaya 

City in socialization stage and disciplinary action. Weaknesses on the skills of Satpol PP officers of Surabaya City are at the stage of 

reviewing the location, socialization and disciplinary action. The development of the competency model used in the stages of location 
review is knowledge factors, there are Achievment Orientation (ACH), and Organitational commitment (OC) in attitude. In 

socialization stage used the development of knowledge competency model, there are Conceptual Thinking (CT), and Achievment 

Orientation (ACH) in skill. Then at the stage of disciplinary used the development of competency model on knowledge, there are 

Analytical Thinking(AT), Information Seeking (INFO) in skill, and Self Control (SCT) in attitude. 
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PENDAHULUAN 

Surabaya memiliki beberapa SKPD dengan 

kualitas kinerja yang belum cukup baik, sehingga 

menjadi SKPD teratas dalam mendapatkan keluhan dari 

masyarakat. Ada beberapa faktor yang dapat 

menyebabkan suatu organisasi pemerintahan 

mengalami hambatan dalam melaksanakan tugas. 

Seperti contohnya adalah faktor internal yang berasal 

dari dalam organisasi itu sendiri seperti kompetensi atau 

skill, dan faktor eksternal seperti kondisi di masyarakat, 

sehingga menyebabkan kinerja yang kurang optimal.  

 

Sumber: www.dinkominfo.surabaya.go.id/ analisis keluhan 

masyarakat 

Grafik I.1 menunjukan 5 SKPD tertinggi yang 

mendapatkan keluhan dari masayrakat, yang pertama, 

Dispendukcapil dengan perolehan keluhan sebanyak 73 

keluhan. Kedua, adalah Dpumbp dengan 32 keluhan. 

Ketiga, Dkp dengan 26 keluhan. Kempat, Dishub 

sebanyak 8 keluhan dan yang kelima adalah Satpol PP 

dengan 6 keluhan. 

 Salah satu aparat penyelenggara pelayanan 

publik dalam penegakan keamanan dan ketertiban 

umum masyarakat Indonesia yang lebih dikenal dengan 

nama Satuan Polisi Pamong Praja dan sering disingkat 

menjadi Satpol PP. Satpol PP Surabaya termasuk dalam 

peringkat 6 SKPD yang mendapat keluhan dari 

masyarakat.  Hal ini menunjukan masih buruknya 

kinerja Satpol PP dalam melaksanakan tugas.  

Satpol PP dalam melakukan tugasnya harus 

berpedoman pada tugas dan fungsi yang telah 

ditetapkan. Buruknya kinerja Satpol PP dalam hal ini 

berkaitan dengan kompetensi pemahaman aparat 

terhadap tugas dan fungsi sebagai aparat Satpol PP. 

Dalam melakukan tugasnya, aparat Satpol PP 

dianggap masih banyak memiliki kelemahan. 

Kelemahan tersebut menjadi pemicu masalah baru 

seperti munculnya bentrok dan kericuhan. Kelemahan 

yang dimiliki oleh aparat Satpol PP ini juga memicu 

mailto:Isyanaapriliani41@gmail.com
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keluhan masyarakat atas ketidakpuasan mereka 

terhadap kinerja dari Satpol PP. 

 

Sumber: www.dinkominfo.surabaya.go.id/ analisis keluhan 

masyarakat 

Diagram I.1 menunjukan  keluhan masyarakat 

terhadap Satpol PP  Surabaya periode 2013-2016. Pada 

Oktober 2013 jumlah keluhan masyarakat terhadap 

Satpol PP mencapai angka tertinggi dan menjadi SKPD 

yang mendapatkan keluhan, dengan total keluhan 

sebanyak 24 keluhan. Februari Tahun 2014 terjadi 

penurunan keluhan kepada Satpol PP menjadi 4 keluhan 

saja. Pada Februari tahun berikutnya Satpol PP kembali 

mengalami kenaikan jumlah keluhan yakni 

mendapatkan 7 keluhan.  

 
Sumber : www.dinkominfo.surabaya.go.id/analisis keluhan 

masyarakat 

Grafik I.6 menunjukan keluhan masyarakat 

kepada SKPD Satpol PP di Surabaya. Keluhan yang 

disampaikan masyarakat adalah tentang upaya Satpol 

PP dalam melakukan penertiban PKL yang masih 

kurang optimal. Pada tahun 2013 terdapat 11 keluhan, 

tahun 2014 dan 2015 terdapat 3 keluhan, dan pada tahun 

2016 meningkat kembali menjadi 6 keluhan tentang 

penertiban PKL. Keluhan yang terjadi disebabkan oleh 

masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan 

secara liar. 

Tingginya presentase PKL yang mengganggu 

kenyamanan bersama menyebabkan terjadinya banyak 

keluhan terhadap pelayanan Satpol PP dalam penertiban 

PKL menunjukan bahwa masih buruknya upaya Satpol 

PP dalam hal penertiban umum khususnya di bidang 

PKL. Upaya Satpol PP dalam melakukan penertiban 

umum seringkali memicu bentrokan.  Tugas Satpol PP 

dalam hal kentetraman dan ketertiban umum didaerah 

sering menemukan kendala dalam implementasinya. 

Implementasi tugas ketentraman dan ketertiban umum 

adalah dengan adanya bentrok yang terjadi antara 

masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan pihak 

Satpol PP yang tentu menimbulkan masalah baru. Salah 

satunya adalah penertiban PKL liar yang terjadi. 

Maraknya PKL tentu menjadi masalah 

tersendiri bagi Kota Surabaya, karena PKL liar tentu 

melanggar Perda No 2 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Ketentraman  Ketertiban Umum dan 

Perda No 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengguna 

Jalan. Masalah yang ditimbulkan yakni melanggar 

ketentraman dan ketertiban umum karena merugikan 

dan menimbulkan masalah bagi masyarakat lain yang 

taat akan Perda seperti contohnya adalah pengguna 

jalan, baik pejalan kaki maupun pengguna jalan dengan 

kendaraan bermotor. Dalam hal ini dibutuhkan kinerja 

aparat yang mampu mengatasi ketentraman dan 

ketertiban umum tanpa menimbulkan masalah baru. 

Akan tetapi dalam kenyataannya di lapangan masih 

sering terjadi bentrok antara aparat Satpol PP dengan 

para PKL liar. 

Sumber : 
Sekertariat Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil 

Menengah Kota Surabaya 

 Grafik I.7 menunjukkan perkembangan 

pedagang kaki lima atau yang biasa sering disebut 

dengan PKL berdasarkan data yang diperoleh oleh 

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Surabaya mulai 

dari tahun 2013 hingga tahun 2016.  Pada tahun 2013 

tercatat oleh data yang diperoleh Dinas Koperasi Kota 

Surabaya sebanyak 9.002 PKL, pada tahun 2014 

meningkat menjadi 11.508 PKL, dan pada tahun 2015 

mengalami penurunan yakni menjadi 10.953, lalu 2016 

menjadi 6.324 PKL yang ada di Kota Surabaya. 

Perkembangan yang PKL yang sangat pesat di Kota 

Surabaya, dikarenakan adanya pemikiran dari 

masyarakat yang menganggap Kota besar mampu 

memudahkan masyarakat untuk mendapatkan uang. 

Penurunan jumlah PKL pada tahun 2016 menunjukkan 

masih adanya kaswasan-kawasan yang memerlukan 

fokus dalam pelaksanaan penertiban. 

http://www.dinkominfo.surabaya.go.id/
http://www.dinkominfo.surabaya.go.id/analisis
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Tabel I.3 merupakan data yang didapat oleh 

peneliti dari berbagai sumber tentang adanya kasus 

kericuhan pada saat terjadinya penertiban yang 

dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya. Tabel 1.3 

menunjukan bahwa pada tahun 2008 Satpol PP Kota 

Surabaya melakukan penertiban PKL liar yang berada 

di jalan Simpang Dukuh, penertiban tersebut 

berlangsung ricuh karena PKL liar protes dan 

menyebabkan 1 orang pelaku PKL liar mengalami 

pingsan1. Pada tahun 2009 terjadi penertiban PKL liar di 

jalan Jembatan Merah dan  di jalan Boelevard Kota 

Surabaya. penertiban PKL liar pada kedua jalan tersebut 

berlangsung ricuh, Satpol PP bertindak beringas dalam 

melakukan penertiban. Hal tersebut mengakibatkan 

seorang balita berumur 5 tahun tersiram kuah panas dari 

dagangan yang diambil paksa oleh oknum Satpol PP, 

kondisi balita cukup parah sehingga akhirnya anak 

tersebut meninggal dunia2.  

 

Tabel 1.4 menunjukkan 5 (lima) Kawasan yang 

digunakan oleh Pedagang kaki lima liar dalam 

melakukan kegiatan ekonomi. Menurut data yang ada di 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya terdapat 5 

(lima) kawasan yaitu, kawasan Gembong, kawasan 

Ampel, kawasan Pasar Burung Kupang, Pasar Asem 

Simo, dan Pasar Keputran. 5 (lima) kawasan tersebut 

merupakan kawasan yang memiliki tingkat kesulitan 

dan rawan kericuhan pada saat  ditertibkan, terutama 

                                                           
1Sulastrih Habeahan. Tolak Gusur, PKL Melawan. 

ttp://news.karirsumut.com/view/news/153812/tolak_digusur_
pkl_surabaya_melawan.html. 2013. diakses pada tanggal 07 

April 2017, pukul 20:16 WIB 

kawasan gembong yang dijuluki kawasan black area 

oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. hal 

tersebut dikarenakan sulitnya penertiban pedagang kaki 

lima dikawasan tersebut. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui  

kompetensi aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota 

Surabaya, dan untuk mengembangkan model 

kompetensi yang dibutuhkan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Surabaya.  

Manfaat penelitian ini adalah secara akademis 

memberikan input/masukan bagi perkembangan studi 

Ilmu Administrasi Negara kajian Manajemen Sumber 

Daya Manusia khususnya dengan kajian pengembangan 

model kompetensi yang mana melihat pengembangan 

model kompetensi berdasarkan, pada pengetahuan, 

keterampilan,serta sikap. Secara praktis memberikan 

saran kajian dan informasi terkait pengembangan model 

kompetensi, sehingga pemerintah daerah dapat 

meninjau ulang pengembangan model kompetensi yang 

sedang diterapkan dengan pengembangan model 

kompetensi yang dibutuhkan, serta memberikan 

informasi tambahan bagi Satpol PP Kota Surabaya 

khususnya pada seksi operasional dan pengendalian 

dalam melakukan pengembangan model kompetensi 

bagi aparatnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan 

tipe penelitian deskriptif kualitatif.  Lokasi penelitian 

ditetapkan secara puposive di Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Surabaya. Teknik penentuan informan 

menggunakan teknik purposive sampling bertujuan 

memperluas deskripsi informasi dan melacak variasi 

informasi yang dimungkinkan ada, berkembang menjadi 

snowball sampling. Teknik pengumpulan data 

menggunakan cara obeservasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Teknik analisis data terdiri dari reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Kompetensi 

Kemampuan yang menjadi karakteristik aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam 

melaksanakan program penertiban PKL di Kota 

Surabaya berkaitan dengan pengetahuan (knowledge) 

keterampilan (skills), dan Sikap (Attitude) yang dimiliki 

oleh aparat.  

a. Pengetahuan (knowledge) 

Kemampuan mendapatkan atau menggunakan 

informasi dan pemahaman yang dimiliki oleh 

aparat Satpol PP Kota Surabaya berkaitan 

Arif, Novi, dkk. Bubarkan Satpol PP.2 

http://www.surabayapagi.com/read/47147/2010/04/16/Bubar
kan_Satpol_PP.html 2010. Diakses pada tanggal 07 April 

2017, pukul 07:09 WIB 

http://news.karirsumut.com/view/news/153812/tolak_digusur_pkl_surabaya_melawan.html
http://news.karirsumut.com/view/news/153812/tolak_digusur_pkl_surabaya_melawan.html
http://news.karirsumut.com/view/news/153812/tolak_digusur_pkl_surabaya_melawan.html
http://www.surabayapagi.com/read/47147/2010/04/16/Bubarkan_Satpol_PP.html
http://www.surabayapagi.com/read/47147/2010/04/16/Bubarkan_Satpol_PP.html
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dengan tupoksi nya dalam melaksanakan alur 

program penertiban PKL 

b. Keterampilan (skill) 

Kemampuan inovatif aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam melaksanakan pekerjaan 

dalam penertiban PKL di lapangan. Hal ini 

berkaitan dengan salah satu program Satpol PP 

Kota Surabaya yaitu penertiban PKL.  

c. Sikap (Attitude) 

Tindakan aparat Satpol PP Kota Surabaya 

dalam melaksanakan penertiban PKL di Kota 

Surabaya.  

Pengembangan Model 

Konsep, pola atau kerangka yang yang 

mendasari proses pengembangan kompetensi Satuan 

Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Pengembangan model 

ini mengacu pada perbaikan, dan peningkatan 

kompetensi Satpol PP Surabayakhususnya dalam 

penertiban PKL di Kota Surabaya. 

PEMBAHASAN 

 Dalam melakukan penertiban Satpol PP Kota 

Surabaya memiliki 3 tahapan yaitu tahapan meninjau 

lokasi, kedua adalah tahapan sosialisasi dan yang ketiga 

adalah tahapan tindakan penertiban merupakan upaya 

terakhir dalam melakukan penertiban. Pengembangan 

model kompetensi aparat Satpol PP Kota Surabaya 

berdasarkan pada 3 faktor yaitu pengetahuan 

(knowledge) yang terdiri dari analytical thinking yaitu 

kemampuan untuk berpikir analisis, conceptual thinking 

yaitu cara berpikir konseptual, dan expertise yaitu 

pengetahuan terkait pada pekerjaan. Keterampilan 

(skill) yang terdiri dari achievement orientation yaitu 

derjat kepedulian aparat, concern for order dorongan 

dalam diri aparat, initiative dorongan bertindak sesuai 

dengan kebutuhan, information seeking besarnya usaha 

tambahan yang dikeluarkan untuk mengumpulkan 

informasi. Sikap (attitude) yang terdiri dari self control 

yaitu kemampuan untuk mengendalikan emosi, self 

confidence yaitu keyakinan pada kemampuan diri 

sendiri untuk menyelesaikan tugas, dan organitational 

commitment yaitu kemampuan dan kemauan untuk 

mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan 

prioritas dan tujuan organisasi. 

Meninjau lokasi 

Tahapan pertama yang dilakukan pada saat 

akan melakukan penertiban PKL yang dilakukan aparat 

Satpol PP Kota Surabaya. Peninjauan lokasi dilakukan 

untuk mengetahuai budaya agar dapat meminimalisir 

bentrok atau kericuhan pada saat penertiban. 

Pengetahuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya pada saat Meninjau Lokasi 

Dalam meninjau lokasi kompetensi aparat 

berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan dan juga 

sikap hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 

Dalam kegiatan meninjau lokasi tersebut Satpol PP 

tidak langsung menindak para PKL namun hanya 

memantau dan mempelajari bagaimana kondisi PKL 

pada saat di lapangan. Satpol PP mengetahui keadaan 

yang ada di 5 (lima) kawasan tersebut. Dalam hal ini 

pengetahuan Satpol PP tentang lokasi padat PKL akan 

sangat membantu dalam menganalisis keadaan sehingga 

dapat menyiapkan strategi sosialisasi maupun 

penertiban secara tepat. Conceptual thinking atau 

berpikir secara konseptual yang dilakukan Satpol PP 

tentang lokasi padat PKL akan sangat membantu dalam 

mengidentifikasi keadaan sehingga membantu aparat 

Satpol PP Kota Surabaya dalam menyiapkan strategi 

sosialisasi maupun penertiban secara tepat. Selain itu 

pengetahuan dalam konteks Expertise (EXP) 

merupakan kemampuan pengetahuan aparat Satpol PP 

Kota Surabaya terkait pekerjaan yang termasuk dalam 

teknikal, profesional, maupun manajerial masih 

mengandalkan aparat yang sedang melakukan mobile. 

Keterampilan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya pada saat Meninjau Lokasi 

Keterampilan aparat Satpol PP Kota Surabaya 

dalam melakukan peninjauan lokasi hanya menunggu 

komando yang diberikan oleh atasan. Aparat Satpol PP 

Kota Surabaya hanya mengandalkan kepada informasi 

kawasan yang akan ditinjau dari atasan, dan keluhan 

masyarakat. Untuk ketarampilan aparat dalam konteks 

Concern for order (CO) merupakan dorongan dalam diri 

aparat Satpol PP Kota Surabaya untuk mengurangi  

segala bentuk ketidakpastian seperti contohnya 

kejelasan data, pengaturan kerja dan juga instruktur 

kerja, sedangkan untuk inisiatif aparat Satpol PP Kota 

Surabaya untuk meninjau lokasi masih menunggu 

komando. Keterampilan aparat Satpol PP Kota 

Surabaya untuk mendapatkan informasi pada saat akan 

meninjau lokasi aparat Satpol PP Kota Surabaya 

berdasarkan pada informasi yang diberikan oleh atasan 

yang berasal dari keluhan masyarakat. Selain itu, 

informasi juga didapatkan pada saat melakukan 

peninjauan lokasi di sekitar kawasan yang digunakan 

oleh para PKL. 

Sikap Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya pada saat Meninjau Lokasi 

Sikap aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam 

konteks self control atau kemampuan untuk 

mengendalikan emosi diri pada saat melakukan 

meninjau lokasi sudah bersikap ramah. Kedua, sikap 

aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam konteks self 

confidence merupakan keyakinan aparat Satpol PP Kota 

Surabaya pada kemampuan diri sendiri untuk 

menyelesaikan tugas atau tantangan yang terjadi saat 

meninjau lokasi PKL. Sikap aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam konteks organitational commitment  

(OC) merupakan kemampuan dan kemauan aparat 

Satpol PP Kota Surabaya untuk mengaitkan apa yang 
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diperbuat dengan kebutuhan prioritas dan tujuan 

organisasi. 

Sosialisasi  

 Tahapan kedua yang dilakukan pada saat akan 

melakukan penertiban PKL yang dilakukan aparat 

Satpol PP Kota Surabaya. Sosialisasi pembinaan atau 

pemberian informasi yang dilakukan oleh suatu 

kelompok satu dengan kelompok lain. 

Pengetahuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya pada saat Sosialisasi 

Saat melakukan sosialisasi aparat Satpol PP 

Kota Surabaya sudah menganalisis beberapa hal, yaitu 

Perda yang dilanggar, kondisi atau budaya kawasan  

PKL, dan mayoritas gender. Pada pengetahuan berpikir 

konseptual aparat Satpol PP Kota Surabaya terdapat 

kelemahan pada penyampaian sosialisasi yang 

disampaikan secara formal dengan menuliskan aturan-

aturan dalam surat peringatan dianggap tidak efektif, 

mengingat para pelaku PKL merupakan masyarakat 

yang kurang mengerti akan hukum. Pada pengetahuan 

expertise, aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam 

melakukan sosialisasi menerjunkan tim rembug, aparat 

yang diterjunkan pada saat melakukan sosialisasi 

cenderung aparat perempuan karena dianggap lebih 

mampu dalam menyampaikan sosialisasi. 

Keterampilan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya pada saat Sosialisasi 

Keterampilan aparat Satpol PP Kota Surabaya 

dalam konteks achievement orientation yang 

merupakan derajat kepedulian aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam melakukan sosialisasi masih belum 

belum konsisten. Keterampilan dalam konteks Concern 

for order (CO) merupakan dorongan dalam diri aparat 

Satpol PP Kota Surabaya untuk mengurangi segala 

bentuk ketidakpastian seperti contohnya kejelasan data, 

pengaturan kerja dan juga instruktur kerja. Initiative 

(INT) merupakan dorongan bertindak untuk melebihi 

apa yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, 

melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah terlebih 

dahulu. Information seeking yakni besarnya usaha 

aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam mendapatkan 

informasi. 

Sikap Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya pada saat Meninjau Lokasi 

Self control atau merupakan kemampuan untuk 

mengendalikan emosi diri. Untuk menciptakan kondisi 

yang kondusif pada saat sosialisasi. sikap aparat Satpol 

PP Kota Surabaya dalam konteks self confidence 

merupakan keyakinan aparat Satpol PP Kota Surabaya 

pada kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan 

tugas atau tantangan yang terjadi saat sosialisasi kepada 

PKL. Sikap aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam 

konteks organitational commitment  (OC) merupakan 

kemampuan dan kemauan aparat Satpol PP Kota 

Surabaya untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan 

kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi. 

Tindakan Penertiban 

 Tindakan penertiban merupakan tahapan 

terakhir dalam melakukan penertiban PKL. Penertiban 

pedagang kaki lima bertujuan agar tidak ada lagi 

pedagang kaki lima yang berjualan secara liar. 

Pengetahuan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya pada saat Tindakan Penertiban 

Pengetahuan aparat Satpol PP Kota Surabaya 

dalam melakukan penertiban. Terdapat 3 dari ketiga 

informan tersebut ketiganya memberikan jawaban pada 

pengetahuan dalam konteks analytical thinking, yakni 

cara berpikir analisis aparat Satpol PP Kota Surabaya 

dalam tahapan penindakan. pengetahuan aparat Satpol 

PP Kota Surabaya tentang salah satu aspek pengetahuan 

yaitu berpikir secara konseptual. Dalam melakukan 

tindakan penertiban Satpol PP Kota yang bertugas yaitu 

tim judge bao di berikan arahan tentang alur dan sistem 

penertiban. Sebelum melakukan tindakan penertiban 

aparat Satpol PP Kota Surabaya diberi arahan dan juga 

pembekalan terhadap hal-hal yang harus dilakukan pada 

saat melakukan tindakan penertiban, selain itu aparat 

Satpol PP Kota Surabaya khususnya tim judge bao yang 

bertugas untuk melakukan tindakan di wajibkan untuk 

memberikan informasi tata cara pengambilan barang 

dagangan PKL liar yang disita. 

Keterampilan Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Surabaya pada saat Tindakan Penertiban 

Achievment orientation (ACH) merupakan 

derajat kepedulian seseorang pegawai terhadap 

pekerjaannya sehingga terdorong untuk berusaha dan 

bekerja lebih baik atau derajat kepedulian aparat 

terhadap standar kerja. Keterampilan dalam konteks 

Concern for order (CO) merupakan dorongan dalam diri 

aparat Satpol PP Kota Surabaya untuk mengurangi 

segala bentuk ketidakpastian seperti contohnya 

kejelasan data, pengaturan kerja dan juga instruktur 

kerja. Keterampilan dalam konteks initiative atau 

inisitaif aparat Satpol PP Kota Surabaya pada saat 

melakukan tahapan tindakan penertiban. keterampilan 

pada konteks information seeking yakni besarnya usaha 

aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam mendapatkan 

informasi pada saat tindakan penertiban. 

Sikap Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya pada saat Sosialisasi 

Self Control atau kemampuan mengendalikan 

diri aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam melakukan 

penertiban. Sikap aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam 

konteks self confidence merupakan keyakinan aparat 

Satpol PP Kota Surabaya pada kemampuan diri sendiri 
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untuk menyelesaikan tugas atau tantangan yang terjadi 

saat sosialisasi kepada PKL. Sikap aparat Satpol PP 

Kota Surabaya dalam konteks organitational 

commitment  (OC) merupakan kemampuan dan 

kemauan aparat Satpol PP Kota Surabaya untuk 

mengaitkan apa yang diperbuat dengan kebutuhan 

prioritas dan tujuan organisasi. 

Hambatan  Aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima 

 Hambatan yang dihadapi oleh aparat Satpol 

PP dalam melakukan penertiban PKL adalah 

menyebutkan bahwa kurangnya lahan merupakan faktor 

penghambat terwujudnya penertiban PKL yang efektif.  

Model Kompetensi Aparat Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Surabaya 

Model kompetensi aparat ini menjelaskan 

tentang kondisi alur penertiban PKL yang dimiliki oleh 

Satpol PP Kota Surabaya saat ini, kemudian ditinjau 

menggunakan teori Spencer & Spencer. Teori Spencer 

& Spencer yang digunakan terdiri dari:1) Pengetahuan 

(Knowledge), 2) Keterampilan (Skill), 3) Sikap 

(Attitude).  

1. Pengetahuan (Knowledge) 

Matriks ini menjelaskan bahwa pengetahuan 

yang dimiliki oleh aparat Satpol PP Kota 

Surabaya mampu memenuhi kebutuhan pada 

saat melakukan  pengecekkan lokasi padat 

PKL. Untuk tahap penertiban PKL, 

pengetahuan yang dimiliki oleh aparat Satpol 

PP Kota Surabaya cukup menunjang hal ini 

ditandai dengan pemahaman masyarakat 

tentang syarat yang diperlukan untuk 

mengambil barang yang telah disita aparat 

Satpol PP pada saat penertiban. Pengetahuan 

aparat Satpol PP Kota Surabaya untuk tahapan 

sosialisasi dianggap belum mampu menunjang 

kompetensi aparat. Hal ini disebabkan karena 

tidak adanya konsistensi aparat Satpol PP 

dalam memberikan sosialisasi kepada PKL. 

Terdiri dari 3 faktor yaitu:  

 

a. Analytical thinking (AT) adalah kemampuan 

memahami situasi pada kawasan PKL yang 

akan ditertibkan. 

b. Conceptual thinking (CT) adalah kemampuan 

memahami situasi atau masalah dengan cara 

mengatur konsep atau pola sistemasis pada saat 

akan dilakukan penertiban, sehingga upaya 

penertiban dapat berjalan secara bertahap. 
c. Expertise (EXP) termasuk pengetahuan terkait 

pada pekerjaan (bisa teknikal, profesional, atau 

manajerial)tenaga ahli atau profesional yang 

dimiliki oleh Satpol PP dalam melaksanakan 

penertiban 

 

 

2. Keterampilan (Skill) 

Matriks ini mejelaskan keterampilan aparat 

Satpol PP Kota Surabaya yang hanya dapat 

menunjang kinerja aparat pada saat melakukan 

meninjau lokasi. Untuk tahap sosialisasi dan 

penertiban belum ada bentuk keterampilan dari 

aparat. Hal tersebut dibuktikan dengan 

pemberian sosialisasi yang tidak konsisten, 

serta proses penertiban yang masih belum 

mampu mendapatkan solusi untuk 

menciptakan penertiban yang lebih efektif. 

Terdiri dari 4 faktor yaitu:  

a. Achievment Orientation (ACH) merupakan 

derajat kepedulian aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam menertibkan PKL sehingga 

melebihi standar kerja. 

b. Concern for order (CO) merupakan dorongan 

dalam diri aparat Satpol PP Kota Surabaya 

untuk mengurangi ketidakpastian seperti dalam 

data, pengaturan kerja, dan instruktur dalam 

melaksanakan penertiban 

c. Initiative (INT) merupakan dorongan bertindak 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada 

saat melakukan penertiban PKL. 

d. Information seeking (INFO) merupakan 

besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan 

untuk mengumpulkan informasi lebih banyak 

terhadap jumlah maupun lokasi PKL. 

3. Sikap (Attitude) 

Matriks ini menjelaskan sikao parat Satpol PP 

Kota Surabaya pada tahapan penertiban PKL 

yang belum mampu menunjang kompetensi 

Hal tersebut dikarenakan sulitnya aparat untuk 

mampu mengendalikan diri (self control). 

Sikap aparat Satpol PP juga terkadang menjadi 

penyebab munculnya suatu masalah pada saat 

proses penertiban PKL. Namun pada tahap 

meninjau lokasi dan sosialisasi aparat Satpol 

PP Kota Surabaya memiliki sikap yang 

menunjang. Terdiri dari 3 faktor yaitu: 

a. Self control (SCT) merupakan kemampuan 

untuk mengendalikan emosi diri aparat Satpol 

PP Kota Surabaya dan tidak mudah 

terprovokasi sehingga mencegah melakukan 

tindakan-tindakan negatif. 

b. Self confidence (SCF) merupakan keyakinan 

aparat Satpol PP Kota Surabaya pada 

kemampuan diri sendiri untuk menyelesaikan 

tugas atau menghadapi tantangan yang terjadi 

saat penertiban PKL. 

c. Organitational commitment  (OC) merupakan 

kemampuan dan kemauan aparat Satpol PP 

Kota Surabaya untuk mengaitkan apa yang 

diperbuat dengan kebutuhan prioritas dan 

tujuan organisasi 
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Pengembangan Model Kompetensi Aparat Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 

Pengembangan model kompetensi aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau berdasarkan teori 

Spencer & Spencern yang terdiri dari 3 faktor yaitu 

pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Dari ketiga 

faktor tersebut terdapat beberapa faktor yang diperlukan 

pengembangan yaitu dalam melaksanakan peninjauan 

lokasi aparat Satpol PP Kota Surabaya harus melakukan 

pengembangan model kompetensi pada faktor 

keterampilan dengan 2 aspek yaitu Achievment 

Orientation (ACH) merupakan derajat kepedulian 

aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan 

PKL sehingga melebihi standar kerja, dan juga Initiative 

(INT) merupakan dorongan bertindak sesuai dengan 

kebutuhan yang diperlukan pada saat melakukan 

penertiban PKL.  

Pada tahapan sosialisasi terdapat 2 faktor yaitu 

pada pengetahuan dan juga keterampilan. Pada 

pengetahuan saat melakukan sosialisasi aparat Satpol PP 

Kota Surabaya harus melakukan pengembangan model 

pada aspek Conceptual thinking (CT) adalah 

kemampuan memahami situasi atau masalah dengan 

cara mengatur konsep atau pola sistemasis pada saat 

akan dilakukan penertiban, sehingga upaya penertiban 

dapat berjalan secara bertahap. Lalu pada keterampilan 

aspek yang dibutuhkan untuk dikembangkan yaitu 

Achievment Orientation (ACH) merupakan derajat 

kepedulian aparat Satpol PP Kota Surabaya dalam 

menertibkan PKL sehingga melebihi standar kerja, 

Initiative (INT) merupakan dorongan bertindak sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat melakukan 

penertiban PKL, serta Information seeking (INFO) 

merupakan besarnya usaha tambahan yang dikeluarkan 

untuk mengumpulkan informasi lebih banyak terhadap 

jumlah maupun lokasi PKL 

Pada tahap tindakan dibutuhkan 

pengembangan pada 3 faktor yaitu pengetahuan, 

keterampilan dan juga sikap. Pada pengetahuan aspek 

yang perlu dilakukan pengembangan model 

kompetensinya adalah Analytical Thinking / Berpikir 

analitis (AT): kemampuan memahami situasi pada 

kawasan PKL yang akan ditertibkan. Pada faktor 

keterampilan yakni pada aspek Information seeking 

(INFO) merupakan besarnya usaha tambahan yang 

dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi lebih 

banyak terhadap jumlah maupun lokasi PKL. Terakhir 

pada faktor sikap hal yang harus dilakukan 

pengembangan yaitu pada aspek Self control (SCT) 

merupakan kemampuan untuk mengendalikan emosi 

diri aparat Satpol PP Kota Surabaya dan tidak mudah 

terprovokasi sehingga mencegah melakukan tindakan-

tindakan negatif. 

KESIMPULAN 

Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya merupakan pelaksana untuk mencapai tujuan 

dari Pemerintah Daerah Kota Surabaya salah satunya 

adalah melakukan penertiban pedagang kaki lima 

(PKL). Kompetensi tidak dapat dipisahkan dari kinerja 

yang akan dihasilkan oleh aparat Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Surabaya. dari hasil analisis dan interpretasi 

data maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kompetensi yang dimiliki aparat Satpol PP Kota 

Surabaya berdasarkan 3 faktor penunjang 

komptensi yaitu: 

A. Pengetahuan (Knowledge) 

Temuan peneliti pada pengetahuan 

Satpol PP Kota Surabaya untuk kompetensi 

pengetahuan terdapat kekurangan pada tahapan 

sosialisasi dan juga pada tahapan tindakan 

penertiban. Pada tahap sosialisasi kelemahan ada 

pada aspek cara berpikir konseptual. Adanya 

ketidak konsistenan dari aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam melakukan sosialisasi yang dapat 

mengakibatkan kurang maksimalnya kinerja 

aparat dalam hal penertiban PKL. Selain itu cara 

penyampaian sosialisasi yang disampaikan secara 

formal dengan menuliskan aturan-aturan dalam 

surat peringatan dianggap tidak efektif, 

mengingat para pelaku PKL merupakan 

masyarakat yang kurang mengerti akan hukum. 

Jadi dapat disimpulkan untuk conceptual thinking 

aparat Satpol PP Kota Surabaya masih dianggap 

kurang. 

Pada tahapan tindakan penertiban 

kelemahan pengetahuan aparat Satpol PP Kota 

Surabaya terdapat pada aspek Analytical 

Thinking / Berpikir analitis (AT) kemampuan 

memahami situasi pada kawasan PKL yang 

akan ditertibkan. Pada saat melakukan tahapan 

penertiban hal yang dilakukan adalah dengan 

langsung melakukan penindakan, tanpa 

menganalisis keadaan pada saat dilakukan 

penertiban. Sehingga dapat disimpulkan pada 

saat melakukan tindakan penertiban aparat 

Satpol PP Kota Surabaya terdapat kelemahan 

pada pengetahuan dalam konteks berpikir 

analisis. 

B. Keterampilan (Skill) 

Temuan peneliti tentang keterampilan 

aparat Satpol PP Kota Surabaya memiliki 

kelemahan pada saat meninjau lokasi, 

melakukan sosialisasi, dan pada saat 

melakukan tindakan penertiban. Pada saat 

meninjau lokasi aspek yang memiliki 

kelemahan yaitu pada Achievment Orientation 

(ACH):  merupakan derajat kepedulian aparat 

Satpol PP Kota Surabaya dalam menertibkan 

PKL sehingga melebihi standar kerja, aparat 

Satpol PP Kota Surabaya hanya mengandalkan 

kepada informasi kawasan yang akan ditinjau 
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dari atasan, dan keluhan masyarakat. Selain itu 

hanya meninjau kawasan yang memang 

dianggap sudah menjadi kawasan rutin PKL 

yang berskala besar. Pada aspek Initiative 

(INT) yang merupakan dorongan bertindak 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan pada 

saat melakukan penertiban PKL. Iinisiatif 

aparat Satpol PP Kota Surabaya untuk 

meninjau lokasi masih menunggu komando. 

Sehingga dapat disimpulkan untuk inisiatif 

aparat Satpol PP Kota Surabaya masih 

cenderung kurang. 

Pada tahapan sosialisai juga terdapat 

keleamahan pada aspek Achievment 

Orientation (ACH): merupakan derajat 

kepedulian aparat Satpol PP Kota Surabaya 

dalam menertibkan PKL sehingga melebihi 

standar kerja. Sosialisasi disampaikan hanya 

berlandaskan dengan prosedur. Sosialisasi  

yang dilakukan yakni, dengan penyampaian 

secara tertulis maupun secara lisan dan 

dilakukan maksimal 3 kali dan setelah itu 

ditertibkan. Tidak ada inovasi dalam 

penyampaian sosialisasinya sehingga 

mengakibatkan masyarakat cenderung acuh 

terhadap sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol 

PP. Yang kedua, ada pada aspek Initiative 

(INT) merupakan dorongan bertindak sesuai 

dengan kebutuhan yang diperlukan pada saat 

melakukan penertiban PKL. Inisiatif aparat 

Satpol PP Kota Surabaya untuk sosialisasi 

masih menunggu komando. Sehingga dapat 

disimpulkan untuk inisiatif aparat Satpol PP 

Kota Surabaya masih cenderung kurang. Yang 

ketiga, ada pada aspek Information seeking 

(INFO) merupakan besarnya usaha tambahan 

yang dikeluarkan untuk mengumpulkan 

informasi lebih banyak terhadap jumlah 

maupun lokasi PKL. Pada tahap sosialisasi 

aparat Satpol PP Kota Surabaya hanya 

berfokuskan pada pemberian informasi saja. 

Untuk data jumlah PKL, aparat Satpol PP Kota 

Surabaya tidak memiliki data konkrit pada saat 

sosialisasi, hal ini disebabkan karena jumlah 

PKL yang berubah-ubah. Sehingga dapat 

disimpulkan untuk keterampilan pada konteks 

information seeking aparat Satpol PP Kota 

Surabaya belum terpenuhi. 

Pada tahapan tindakan penertiban 

aparat Satpol PP Kota Surabaya juga memiliki 

kelemahan pada faktor keterampilanya yaitu 

pada aspek Information seeking (INFO) 

merupakan besarnya usaha tambahan yang 

dikeluarkan untuk mengumpulkan informasi 

lebih banyak terhadap jumlah maupun lokasi 

PKL. Dalam mendapatkan informasi aparat 

Satpol PP Kota Surabaya, hanya melakukan 

pendataan seadanya tehadap jumlah PKL. pada 

saat melakukan tindakan penertiban tidak 

jarang Satpol PP Kota Surabaya tidak di 

dampingi oleh Dinkop Kota Surabaya. Hal 

tersebut yang memicu kurangnya information 

seeking  pada tahap tindakan penertiban.  

C. Sikap (Attitude) 

Kelemahan aparat Satpol PP Kota 

Surabaya terdapat pada tahapan meninjau 

lokasi yaitu pada aspek Organitational 

commitment  (OC) merupakan kemampuan 

dan kemauan aparat Satpol PP Kota Surabaya 

untuk mengaitkan apa yang diperbuat dengan 

kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi, 

pada saat melakukan peninjauan lokasi hanya 

dilakukan pada saat jam kerja dan oleh 

bagian yang mendapatkan bagian atau tugas 

mobile saja. Jadi, dapat disimpulkan untuk 

Organitational commitment  pada tahapan 

peninjauan lokasi aparat Satpol PP Kota 

Surabaya di anggap masih kurang. 

Pada tahap tindakan penertiban juga 

terdapat kelemahan Satpol PP Kota Surabaya 

pada aspek Self control (SCT) merupakan 

kemampuan untuk mengendalikan emosi diri 

aparat Satpol PP Kota Surabaya dan tidak 

mudah terprovokasi sehingga mencegah 

melakukan tindakan-tindakan negatif. Pada 

saat melakukan peninjauan lokasi hanya 

dilakukan pada saat jam kerja dan oleh 

bagian yang mendapatkan bagian atau tugas 

mobile saja. Jadi, dapat disimpulkan untuk 

Organitational commitment  pada tahapan 

peninjauan lokasi aparat Satpol PP Kota 

Surabaya di anggap masih kurang. 

2. Model pengembangan kompetensi aparat 

Satpol PP dalam penertiban pedagang kaki 

lima (PKL) di Kota Surabaya didasrkan pada 

kamus kompetensi Spencer & Spencer, 

kemudian mengadaptasi model 

pengembangan kompetensi diri model 

organisasi pembelajaran. Model 

pengembangan kompetensi yang baru ini 

memberikan petunjuk untuk membantu 

aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

memahami bagaimana mencapai 

keberhasilan dalam pekerjaan. Berdasarkan 

pada tahapan penertiban dan 3 faktor 

pendukung kompetensi yaitu:  

A. Meninjau Lokasi 

1) Keterampilan (skill)  

Achievment Orientation (ACH) merupakan 

derajat kepedulian aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam menertibkan PKL 

sehingga melebihi standar kerja. 

2) Sikap (Attitude) 

Organitational commitment (OC) 

merupakan kemampuan dan kemauan 
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aparat Satpol PP Kota Surabaya untuk 

mengaitkan apa yang diperbuat dengan 

kebutuhan prioritas dan tujuan organisasi. 

B. Sosialisasi  

1) Pengetahuan (Knowledge) 

Conceptual Thinking/Berpikir Secara 

Konseptual (CT) kemampuan memahami 

situasi atau masalah dengan cara mengatur 

konsep atau pola sistemasis pada saat akan 

dilakukan penertiban, sehingga upaya 

penertiban dapat berjalan secara bertahap. 

2) Keterampilan (Skill) 

Achievment Orientation (ACH) merupakan 

derajat kepedulian aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dalam menertibkan PKL 

sehingga melebihi standar kerja, dan  

Initiative (INT) merupakan dorongan 

bertindak sesuai dengan kebutuhan yang 

diperlukan pada saat melakukan penertiban 

PKL serta Information seeking (INFO): 

Usaha tambahan yang dikeluarkan untuk 

mengumpulkan informasi lebih banyak 

C. Tindakan Penertiban 

1) Pengetahuan (Knowledge) 

Analytical Thinking / Berpikir analitis 

(AT) kemampuan memahami situasi 

pada kawasan PKL yang akan 

ditertibkan. 

2) Keterampilan (Skill) 

Information seeking (INFO) merupakan 

besarnya usaha tambahan yang 

dikeluarkan untuk mengumpulkan 

informasi lebih banyak terhadap jumlah 

maupun lokasi PKL. 

3) Sikap (Attitude) 

Self control (SCT) merupakan 

kemampuan untuk mengendalikan 

emosi diri aparat Satpol PP Kota 

Surabaya dan tidak mudah terprovokasi 

sehingga mencegah melakukan 

tindakan-tindakan negatif. 

 Saran  

Dari hasil penelitian dan analisis maka peneliti 

mengajukan saran. Penelitian ini hanya mengacu pada 

permasalahan yang terjadi dalam pengembangan model 

kompetensi aparat Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota 

Surabaya dan tidak berlaku di Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota/Kab atau Provinsi lain. Untuk meningkatkan 

kompetensi dari aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Surabaya, sebagai berikut:  

1. Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya 

sebagai Satuan yang memiliki wewenang dalam 

mengembangkan kompetensi aparat Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Surabaya pada seksi operasional 

dan pengendalian dalam melaksanakan tahapan 

penertiban berdasarkan 3 faktor kompetensi: 

A. Meninjau Lokasi 

Saaat melakukan peninajauan lokasi kelemahan 

aparat Satpol PP Kota Surabaya terdapat pada 

keterampilan aparat. Berikut adalah saran yang 

di diberikan: 

1) Melakukan peninjauan lokasi sesuai dengan 

prosedur 

2)  Mengadalkan pada kawasan-kawasan yang 

belum terpantau 

3)  Mencari kawasan-kawasan baru yang 

bepotensi untuk menjadi kawasan PKL liar 

4) Lebih sigap dalam melakukan peninjauan 

lokasi 

5) Mampu bergerak cepat dan terkoordinasi 

dalam melakukan peninjauan lokasi 

6)  Melakukan tindakan sesuai dengan kebutuhan 

 

 

 

Selain itu, saran untuk sikap aparat pada tahap 

meninjau lokasi yaitu; 

1) Memiliki rasa simpati yang tinggi meskipun 

tidak dalam jadwal bekerja, tetap memiliki 

kepedulian terhadap keadaan di sekitar  

B. Sosialisasi  

Saat melakukan sosialisai kelemahan terdapat 

pada pengetahuan aparat Satpol PP Kota Surabaya. 

Berikut adalah saran yang diberikan yaitu: 

1) Melakukan sosialisasi secara bertahap dan 

berjangka sesuai dengan SOP yang telah 

ditentukan 

2) Berorientasi pada keadaan kawasan PKL 

maka aparat Satpol PP harus mampu 

memberikan sosialisasi dengan cara 

menyesuaikan akan tetapi tidak terlepas dari 

SOP. 

Kelemahan lainnya yang terdapat pada tahapan 

sosialisasi ada pada keterampilan, berikut adalah saran 

yang diberikan: 

1) Mampu memberikan prosedur secara 

intensif. 

2) Mampu menyusun strategi sosialisasi yang 

lebih mampu menarik para PKL untuk taat 

akan Perda. 

3) Mengubah metode yang hanya dilapangan 

dengan cara mengumpulkan PKL pada 

suatu tempat lalu di berikan pengarahan 

secara intensif 

4) Lebih sigap dalam melakukan sosialisasi 

5) Mampu bergerak cepat dan terkoordinasi 

dalam melakukan sosialisasi 

6) Melakukan tindakan sesuai dengan 

kebutuhan 

7) Mampu mendapatkan informasi dari 

berbagai kawasan di Kota Surabaya 

8) Melakukan mobile tanpa menunggu 

komando 

9) Rutin memperbaharui data kawasan 

maupun data jumlah PKL liar yang ada di 

Kota Surabaya 
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C. Tindakan Penertiban 

Saat melakukan tindakan penertiban kelemahan 

terdapat pengetahuan aparat Satpol PP Kota 

Surabaya. Berikut saran yang diberikan:  

1) Menganalisis kembali lokasi yang akan 

ditertibkan 

2) Menganalisis kembali apakah terdapat 

anak-anak pada kawasan penertiban, hal 

tersebut untuk menghidari hal-hal yang 

tidak diinginkan 

Kelemahan kedua, yang peneliti temukan pada 

kompetensi aparat Satpol PP Kota Surabaya terdapat 

pada keterampilan. Berikut saran yang diberikan: 

1) Meningkatkan intensitas kerja sama 

dnegan Dinkop untuk mendapatkan 

informasi 

2) Mencari informasi dari berbagai 

stakeholder atau media-media keluhan 

online dan laporan masyarakat 

Kelemahan ketiga, yang peneliti temukan pada 

kompetensi aparat Satpol PP Kota Surabaya terdapat 

pada sikap. Berikut saran yang diberikan: 

1) Mampu mengendalikan diri pada saat 

melakukan tindakan penertiban 

2) Tidak mudah terprovokasi 

3) Tegas tetapi tidak kejam 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku dan Jurnal :  

Bungin, Burhan.. 2003.  Analisis Data Penelitian 

Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

Edison, Emron.2009.  Human Resource Development 

Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Bandung: CV Alfabeta. 

Fuad, Noor. Gofur, Ahmad. 2009 Integrated Human 

Resources Development. Jakarta:  PT 

Grasindo. 

Hamidi .2008. Metode Penelitian Kualitatif. Malang: 

Universitas Muhammadiyah Malang 

Hasibuan, Mlayu S.P. 2000. Manajemen Sumber Daya 

Manusia,Edisi Revisi, Jakarta : Bumi Aksara. 

Moeheriono. 2009. Pengukuran Kinerja Berbasis 

Kompetensi.Bogor: Ghalia Indonesia. 

Moeheriono. 2012. Pengukuran Kinerja Berbasis 

Kompetensi. Edisi Revisi. Jakarta: PT. 

Rajagrafindo Persada. 

Moleong, J. Lexy. 1998. Metode Penelitian Kualitatif. 

Bandung : PT. Remaja.   

Muniarti & Isman, Nasir. 2009. Implementasi 

Manajemen Strategik Dalam Pemberdayaan 

Sekolah Menengah Kejuruan. Bandung: Cipta 

Pustaka Media Perintis 

Nasir, Moh. 1998. Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia 

Indonesia. 

Notoatmodjo. 2009. Pengembangan Sumber Daya 

Manusia. Jakarta:  PT Rineka Cipta. 

Patton, Quinn, Michael. 2006 Metode Evaluasi 

Kualitatif. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 

Saleh, Chairul. 2013 Pengembangan Kompetensi 

Sumber Daya Manusia. Malang. Universitas 

Brawijaya Press.   

Spencer, L. M & Spencer, S. M. 1993.  Competence At 

Work. Models For Superior Performance. New 

York: John Wiley & Sons Inc. 

Sugiyono. 2005. Memahami Penelitian Kualitatif. 

Bandung:  Alfabeta. 

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan dan 

Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif dan 

R&D. Bandung : Alfabeta. 

Suyanto, Bagong. 2013.  Metode Penelitiian Sosial. 

Jakarta : Kencana Prenada Medis Group 

Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam 

Pendidikan dan Bimbingan Konseling. Jakarta 

: PT Raja Grafindo Persada. 

Yunarsih, T & Suwatno. 2009 Manajemen Sumber 

Daya Manusia Teori, Aplikasi dan Isu 

Penelitian. Bandung: Alfabeta

 


