BAB III
PERMASALAHAN

3.1 Analisa Permasalahan Yang Dihadapi Instansi
Dalam dunia kerjapadaumumnya seringkali menemukanpermasalahanpermasalahan yang terjadi di lapangansaatmenjalankantugas. Hal iniuntuk di
jadikansuatupembelajarandanintrospeksiagar
yang

dapatmeminimalisirkesalahan

akanterjadidansebagaitolakukuruntuk/agar

dimasa

yang

akandatangmenjadilebihbaik. Untukitupenulisakanmenjelaskanfaktorapasaja
yang menjadimasalahpadasaatmembantukegiatanWalikota.
3.1.1 TemuanMasalah
Masalah

yang

umumnyajugaterjadi

seringdihadapi

olehBagianProtokol

saat

ini

padakondisiorganisasiperangkatdaerahlinnya,

yang
sedikitbanyaknyamempengaruhijalannyakegiatankeprotokolanpadaBagi
anProtokolWalikota.Adapun penilaian di sini adalah terkaitpelayanan
prima

yang

dilakukanolehpersonilprotokoldankendalaapa

akandihadapisertapenyelesaianapa

yang
yang

mustidilakukanolehseorangprotokolkepada Walikota terhadap jalannya
suatu

acara.Adapunsalahsatuhal

yang

mempengaruhikesuksesandalampelaksanaankegiatanacarawalikotayaitu
:
Kurang persiapan yang matang dankurangnyakoordinasi dari pihak
panitiapenyelenggaradalamrangkakegiatanacarawalikota.
3.1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan temuan masalah yang terjadi, maka penulis merumuskan
masalah dalam penelitian sebagai berikut :
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Faktor- faktorapasajakah yang menghambatkegiatanacaraWalikota
yang kerapdirasakanolehpetugasProtokol ?
3.1.3 Kerangka Pemecahan Masalah
Berbagai

macam

permasalahan

yang

kerap

timbul

dalam

mempersiapkan suatu acara Walikota diantaranya :
1

Adanyawaktu

yang

tidaksesuaidengan

yang

telah

di

konfirmasisebelumnyakepadapihakprotokoluntukkehadirandankelan
caranacaraWalikota.
2

Kurangnyapersiapanacaraolehpihaktuanrumahdalamhalinipenyeleng
garanacara.

3

Pengkoordinasianolehpihakpanitia yang kurangsiap.
Waktu

yang

tidaksesuaidikarnakanadanyakurangkomunikasiantarapihakpanitiadenga
npengisiacara

yang

terlibatdalamrangkaianacara,

Contoh

yang

dapatdiberikanyaitu

:

karenaketerlambatankehadiransalahsatupetugasacaramenjadikanacaratid
aktepatwaktu

di

selainituketerlambatan

karnakanmenunggukesiapanpengisiacara,
para

peserta

yang

hadirmengikutiserangkaianacaradatangtidaktepatpadawaktu yang telah
di

tentukanolehpihakpanitiaacarajugamenjadisalahsatu

factor

yang

mempengaruhiketepatanpelaksanaanacara.
Definisipersiapanadalahsegalahal

yang

dilakukandandipersiapkandalamrangkamemenuhisuatukebutuhandalamr
angkakesiapansuatukegiatanataumempersiapakantindakan

yang

akandilakukandalamrangkakesiapansuatukegiatan;dalamhalini,

yang

dimaksudkurangnyapersiapanacaraolehtuanrumahpenyelenggaraacaraad
alahpersiapan

yang

diselenggarakan,

kurangmatangdalammensukseskanacara
contohkecil

yang

dapatdilihatpadaimplementasidilapanganyaituperihal
yang

kerapditemukanterdapatgangguanteknis(

yang

sound

Contoh

:

system
storing,
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suaratidakjelas ) danhasilsuara yang tidaksesuaidenganharapan yang
diinginkanolehprotokol.

Selainpersiapan

yang

kurangmatang,

kurangnyapengkoordinasianolehpihakpanitiajugaseringditemukandalam
lancarnyakegiatanacarawalikota.
Pengkoordinasiandalamsuatuacarasangatlahpenting.
yangditemukan

Contoh

dilapanganyaitusalahsatunya,

komunikasidalampenyambutandanurutandalamsusunanacara

yang

tidaksesuaidenganaturankeprotokolan.
3.2 LandasanTeori
Keprotokolanadalahserangkaiankegiatan

yang

berkaitandenganaturandalamacarakenegaraanatauacararesmi

yang

meliputitatatempat,

tataupacara,

dantatapenghormatansebagaibentukpenghormatankepadaseseorangsesuaiden
ganjabatandanataukedudukannyadalam

Negara,

pemerintahan,

danmasyarakat.( Pasal 1 ayat 1 UU No.9 Tahun 2010 tentangkeprotokolan ).
Adapunpetugasprotokolterbagimenjadidua :
1. ProtokolsecaraPribadi :
Adalahseseorang yang memangkujabatankeprotokolan
Contoh :DirjenProtokol, BagianProtokol.
2. ProtokolSecaraProfesi :
Adalahseseorang yang pekerjaanyamembantukeprotokolan.
Contoh :Mc / PembawaAcara, BagianUmum, BagianPerlengkapan,
BagianHumas.
Pelaksanaanpengaturantugasdalamkprotokolanmencangkup 3 (tiga) aspekyaitu
:
a) Pengaturan

Tata

TempatadalahPengaturantempatbagiPejabat

PejabatPemerintahan,

Perwakilan

Negara,
Negara
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Asingdanatauorganisasiinternasionalsertatokohmasyarakatdalamacarakene
garaanatauacararesmi. Tata Tempatdalamacararesmi di Provinsi (Pasal 10
UU

No.

9

Tahun

2010

TentangKeprotokolan),

Tata

TempatDalamacararesmi di Kabupaten/ Kota diaturdalam ( Pasal 11 UU
No. 9 Tahun 2010 TentangKeprotokolan )
b) Pengaturan

Tata

UpacaraadalahAturandalammelaksanakanupacaradalamkenegaraanatauaca
raresmi. ( Pasal 16 UU NO. 9 Tahun 2010 TentangKeprotokolan )
c) Pengaturan

Tata

PenghormatanadalahUntukmelaksanakanpemberianhormatbagiPejabat
Negara,

PejabatanPemerintahan,

Perwakilan

Negara

Asingdan/

atauOrganisasiInternasional,
dantokohMasyarakattertentudalamacarakenegaraanatauacararesmi. ( Pasal
5 UU No. 9 Tahun 2010 TentangKeprotokolan )
3.3 Rancangan program yang akan dibuat
Dari

beberapapoinmasalah

telahdiungkapkandiatas,

yang

dapat

dialamidanterjadi

diambil

suatu

seperti

rumusan

faktorapasajakah

:

yang

faktor

-

yang

mempengaruhikesuksesandalamrangkamempersiapkandanpelaksanaankegiata
nacarawalikotayang dilakukanolehprotokol.
Berikut program yang akan dibuat :
3.3.1 Rancangan Program 1
Untukmensukseskanacara

yang

akandihadiriWalikotaperluadanyapengkondisianwaktu yang tepat.
Melihattemuan yang ada di lapanganwaktumerupakansuatu yang
sangatpentinguntukmemberikanpelayanan

yang

prima.

Untukitupersiapan yang mestidilakukanolehpanitiaharusbenar –
benar

di

efesiensidenganbaik,

sepertidaripersonilpanitiaapabilainginmembuatsuatuacaraharuslebi
hsiapdankedatangan yang tepatwaktu.
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3.3.2 Rancangan Program 2
KurangnyaPersiapan

yang

matangjugaseringditemukanpadasaat

di

acarabaikitusebelumatausedangberjalannyasuatuacara

yang

dihadiriolehWalikota.
Kedepannyaharuslebihdiperhatikankembaliapasaja yang mesti di
siapakan,

baikitudaripersiapansusunanacara,tempatduduk,

ataupundarisegiperalatan

sound

sistem,

danlebihmengetahuikondisilapanganlebihkhususnyadaripanitia.

