
Pendahuluan ( 1 ) 

 

       Keberhasilan perusahaan bukanlah ditentukan oleh finansial, mesin, 

teknologi, dan modal tetapi berada di tangan kapital yang tidak lain adalah sumber 

daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia merupakan aset yang berperan 

penting dalam pencapaian kinerja perusahaan. Dengan sumber daya manusia 

yang kompeten, akan menghasilkan kualitas kerja yang tinggi sehingga 

perusahaan akan mencapai keberhasilannya. 

       Lingkungan di dalam perusahaan yang sedang beroperasi memiliki pengaruh 

yang sangat besar pada keberhasilan perusahaan. Keamanan dan ketertiban di 

lingkungan perusahaan menjadi suatu aspek penting dalam keberhasilan suatu 

perusahaan. Apabila keamanan dan ketertiban di suatu perusahaan terancam, 

tentu akan mengganggu perlindungan terhadap aset perusahaan serta 

kenyamanan kerja karyawannya. Bahkan bukan tidak mungkin perusahaan akan 

kehilangan aset yang bernilai besar apabila faktor keamanan diabaikan.  

       Menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan perusahaan adalah tugas 

Satpam. Satpam merupakan barisan terdepan di perusahaan yang berperan 

penting dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas, yakni membantu pimpinan 

perusahaan di bidang keamanan dan ketertiban lingkungan kerja. Fungsi 

Satpam adalah untuk melindungi dan mengayomi lingkungan atau tempat kerjanya 

dari setiap gangguan keamanan serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang 

berlaku di lingkungan kerjanya (Perkapolri Nomor 24 tahun 2007 Pasal 6).   

       PT. Rodeo Prima Jaya adalah salah satu perusahaan garment dan knitting 

yang berkonsentrasi pada produksi pakaian olahraga ekspor. Adapun beberapa 

merk yang diproduksi antara lain NIKE, Spalding, Jordan, Everlast dan Kiabi. PT. 

Rodeo Prima Jaya memiliki misi menyediakan produk berkualitas tinggi dan 

memberikan kepuasan kepada pelanggan sehingga diperlukan sumber daya 

manusia yang kompeten untuk mencapai misi tersebut.  

       Pencapaian misi perusahaan juga tidak terlepas dari kontribusi anggota 

Satpam. Anggota Satpam selain harus mempunyai fisik yang kuat juga dituntut 

untuk dapat melakukan tugas pelayanan yang baik terhadap pelanggan di tempat 

mereka bertugas. Satpam yang berpengalaman akan terlihat dari sikap mereka, 

dengan sikap yang baik maka pengguna jasa dan pelanggan akan merasa 



nyaman dan aman, dengan  demikian pelanggan atau nasabah akan semakin 

puas terhadap perusahaan dan tentunya imbas baiknya juga akan ke perusahaan.  

       Berdasarkan norma-norma hukum dan peraturan mengenai Petugas Satpam, 

gambaran sikap dan perilaku standar yang seharusnya dilakukan oleh Petugas 

Satpam adalah sebagai berikut: mengenakan seragam dan kelengkapan, baju 

seragam tidak kusam, atribut lengkap (topi, tali kur, peluit, nama, emblem 

kesatuan, dan kopel/tongkat/borgol/sangkur), sepatu bersih dan dalam kondisi 

baik, rambut tercukur rapi, kumis tercukur rapi, tidak berjenggot dan berjambang, 

tersenyum dengan ramah, mengarahkan parkir kendaraan, membantu 

membukakan pintu mobil, mengucapkan salam, mengawasi keadaan sekitar, 

menyediakan payung untuk nasabah saat hujan, tidak merokok dan bermain 

handphone, tidak mengobrol dengan rekan kerja/pekerja hingga melalaikan tamu, 

tidak duduk diatas kendaraan (mobil atau motor).  

       Berdasarkan wawancara dengan Manajer HRD dan Kepala Bagian Personalia 

PT. Rodeo Prima Jaya diketahui bahwa Satpam menunjukkan terjadinya gejala-

gejala performa kerja yang kurang maksimal, diantaranya kurang tanggap dan 

cekatan dalam bertindak dan menghadapi permasalahan terkait karyawan dan 

tamu ataupun situasi darurat. Atasan menilai, Anggota Satpam dalam bekerja 

cenderung santai dan lengah. Menurut pengamatan, anggota Satpam lebih 

banyak duduk-duduk, mengobrol dengan rekan kerja, merokok, bermain HP, bila 

ada tamu datang mereka cenderung menunggu tamu untuk menghampiri Pos 

Satpam. Anggota Satpam juga dinilai kurang disiplin dalam mengenakan seragam 

dan kelengkapannya.  

       Beberapa permasalahan terkait dengan keamanan dan ketertiban yang 

melibatkan Satpam juga pernah terjadi. Berdasarkan rangkuman berita acara dan 

informasi staff HRD, sepanjang tahun 2010 hingga 2015 pernah terjadi tindakan 

pencurian dan pemukulan di lingkungan PT. Rodeo Prima Jaya.      Dampak dari 

adanya kejadian-kejadian tersebut adalah perusahaan mengalami kerugian yang 

tidak sedikit dalam hal materi serta karyawan menjadi was-was karena keamanan 

dan ketertiban lingkungan perusahaan terancam.  

       Sejauh ini PT. Rodeo Prima Jaya belum memiliki alat untuk mengukur kinerja 

karyawan, sehingga peneliti berinisiatif membuat survei melalui kuesioner analisis 

kinerja berdasarkan Blumberg and Pringle (1992) yang menyebutkan bahwa 

kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau 



motivation (M), dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja = f (AxMxO). 

Dengan demikian aspek yang diukur dalam kuesioner yaitu aspek kemampuan 

(ability), motivasi (motivation), dan kesempatan (opportunity). Kuesioner ini berisi 

delapan belas aitem yang diberikan kepada sembilan anggota Satpam. Hasil 

kuesioner kemudian diintegrasikan dengan data wawancara dan observasi untuk 

mengetahui aspek analisis kinerja mana yang belum maksimal pada anggota 

Satpam. Adapun hasil analisis terhadap tiga aspek kinerja Satpam adalah sebagai 

berikut:  

       Motivasi diartikan sebagai daya dorong bagi individu untuk memberikan 

kontribusi yang sebesar-besarnya demi keberhasilan organisasi. Indikator dari 

motivasi yaitu tingkat kehadiran, semangat dan upaya perbaikan kinerja. Data 

presensi menunjukkan bahwa tingkat kehadiran anggota Satpam cukup tinggi. 

Berdasarkan hasil kuesioner, aspek motivasi berada dalam kategori sedang. Lalu 

dari hasil wawancara dengan Kabag Personalia, motivasi anggota Satpam cukup 

baik. Semangat kerja mereka ditunjukkan dengan antusiasme menerima instruksi 

atasan, namun inisiatifnya masih harus ditingkatkan karena sebagian besar 

anggota kurang mau memulai tindakan, sehingga hanya mengandalkan perintah 

atasan. Menurut Manajer HRD, anggota Satpam enerjik dan bersemangat dalam 

menjalankan tugas. Dengan fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa aspek 

motivasi pada anggota Satpam dalam status cukup. 

       Kesempatan (opportunity) didefinisikan sebagai konfigurasi tertentu di sekitar 

individu atau pekerjaannya, yang memungkinkan atau melemahkan kinerja 

individu dan berada di luar kendali individu tersebut. Adapun indikator dari aspek 

kesempatan adalah kejelasan job description dan SOP, kompensasi, kesempatan 

untuk pengembangan diri, promosi, workload, dan sarana pendukung.  

      Job descripton telah ada, namun rincian tugasnya masih bersifat umum dan 

kurang spesifik. SOP untuk beberapa prosedur telah dibuat. Dari sisi kompensasi, 

hasil wawancara dengan anggota Satpam menunjukkan bahwa mereka puas 

dengan kompensasi yang diberikan perusahaan meskipun tidak ada bonus. 

Mengenai promosi, menurut hasil kuesioner, perusahaan tidak memberikan 

kesempatan promosi kepada setiap karyawan. Fakta ini diperkuat dengan hasil 

wawancara dengan Kabag Personalia bahwa promosi hanya dilakukan bila 

terdapat kekosongan jabatan Komandan Regu (Danru).  



       Perusahaan memberikan kesempatan kepada anggota Satpam untuk 

mengembangkan kemampuan melalui pelatihan penyegaran oleh 

Babinkamtibmas setempat. Namun pelatihan yang diberikan perusahaan kepada 

Satpam belum berdampak efektif terhadap kinerja. Berdasarkan informasi dari 

Danru, materi pelatihan yang diberikan antara lain Peraturan Baris Berbaris (PBB), 

etika profesi, tugas pokok, kesegaran jasmani, simulasi pemadaman kebakaran, 

cara penggunaan alat keselamatan, dan penanganan keracunan makanan.          

       Beban kerja (workload) anggota Satpam menurut hasil kuesioner pada 

dasarnya telah sesuai dengan kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas. 

Namun menurut wawancara dengan beberapa anggota Satpam di pos produksi, 

terkadang mereka memiliki banyak waktu luang sehingga mengerjakan tugas divisi 

lain. Dari sisi sarana pendukung kinerja, berdasarkan hasil pengamatan 

menunjukkan bahwa sarana pendukung yang digunakan untuk keamanan dan 

perlindungan diri sudah cukup tersedia. Menurut Danru, walaupun belum modern, 

sarana pendukung yang telah tersedia sudah layak untuk standar keamanan. 

Peralatan tersebut meliputi CCTV, alarm, senter, telepon, kendaraan patroli, 

tongkat, peluit, borgol. Dapat disimpulkan bahwa pada aspek kesempatan 

(opportunity), kesempatan untuk pengembangan diri dan beban kerja (workload) 

perlu ditingkatkan sedangkan indikator lainnya berkriteria cukup. 

       Aspek kemampuan (ability) didefinisikan sebagai kecakapan individu dalam 

mencapai hasil yang memuaskan dalam bekerja. Kemampuan (ability) ditandai 

dengan pengetahuan, skill, pengalaman, sikap integritas, tanggap, sigap, dan 

disiplin. Dari sisi pengetahuan, menurut hasil kuesioner dan wawancara 

menunjukkan bahwa beberapa anggota mengaku merasa belum memiliki 

pengetahuan yang cukup dalam hal keamanan, ketertiban, dan keselamatan kerja 

di lingkungan perusahaan. Hal ini didukung hasil wawancara dengan Danru yang 

mengaku masih bingung bagaimana prosedur teknis penanganan setelah adanya 

suatu kejadian perkara di lingkungan perusahaan. Keahlian (skill) anggota Satpam 

dinilai masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Manajer HRD 

dan Kabag Personalia diperoleh informasi bahwa keahlian Security perlu 

ditingkatkan terutama dalam menginvestigasi suatu kejadian. Senada dengan hal 

tersebut, hasil kuesioner analisis kinerja, beberapa anggota Satpam merasa 

ketrampilannya belum sesuai dengan tuntutan.  



       Sikap disiplin anggota Satpam termasuk dalam kriteria baik. Dari hasil 

pengamatan, anggota Satpam rapi dalam berpakaian, namun ada beberapa 

anggota yang tidak mengenakan atribut lengkap. Menurut Kabag Personalia,  

anggota Satpam disiplin dan  teratur dalam jam kerja, sesuai dengan pembagian 

jam piket. Meskipun begitu, Salah satu anggota mengakui terkadang mencuri 

waktu tidur di pos produksi. Sikap integritas yang ditunjukkan oleh anggota Satpam 

dinilai masih harus ditingkatkan. Berdasarkan wawancara dengan Manajer HRD, 

anggota Satpam belum konsisten dalam perkataan dan berbuatan serta dalam 

menjaga kepercayaan dan kejujuran kepada perusahaan. 

       Sikap tanggap dan sigap dari anggota Satpam juga masih perlu ditingkatkan. 

Menurut hasil pengamatan di pos gerbang, tidak semua anggota Satpam 

melakukan patroli tiap 1-2 jam sekali. Mereka lebih sering duduk-duduk di pos 

sambil mengawasi parkir dan aktivitas keluar masuk lingkungan perusahaan. 

Sedangkan di pos produksi, anggota Satpam tidak melakukan patroli dan 

pengawasan di area produksi. Mereka melakukan aktivitas yang berkaitan dengan 

pencatatan keluar masuk barang dan absensi karyawan produksi. Menurut 

Manager HRD dan Kabag Personalia, anggota Satpam kurang tanggap dan gesit 

untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini didukung hasil wawancara dengan 

staff HRD, bahwa pernah terjadi kecelakaan kerja karyawan yang cukup parah, 

rekan korban meminta bantuan di pos gerbang, namun karena anggota Satpam 

lambat merespon sehingga korban pingsan. Dari gambaran sikap tersebut dapat 

disimpulkan bahwa anggota Satpam kurang mampu berempati serta lambat 

menanggapi kebutuhan pelanggan yang bersifat sangat mendesak. Dengan kata 

lain, anggota Satpam belum memiliki kemampuan untuk memahami kondisi 

mental dan emosional pelanggan sehingga dorongan kesediaan merespon 

permintaan pun cenderung lemah, akibatnya mereka menjadi lambat untuk 

melayani kebutuhan pelanggan. Berdasarkan uraian aspek kemampuan (ability), 

semua indikator yakni pengetahuan, keahlian (skill), disiplin, integritas, sikap 

tanggap dan sigap masih perlu ditingkatkan.  

       Dengan demikian, dari ketiga aspek analisis kinerja (motivasi, kesempatan, 

kemampuan) dapat disimpulkan bahwa aspek motivasi tidak ada masalah, begitu 

pula dengan aspek kesempatan. Sedangkan aspek kemampuan yang paling 

banyak memiliki indikator yang berstatus perlu ditingkatkan sehingga memerlukan 

upaya perbaikan. 



       Berdasarkan hasil analisa permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, 

dapat disimpulkan masalah dalam penelitian ini adalah kurang optimalnya kinerja 

Satpam di PT. Rodeo Prima Jaya. Kurang optimalnya kinerja berkaitan dengan 

kurangnya fungsi dan tugas pengamanan pada Satpam disebabkan oleh sikap, 

pengetahuan dan ketrampilan dalam hal pengamanan perusahaan yang belum 

maksimal.  

       Mengingat fungsi Satpam yang penting, maka upaya perbaikan harus 

dilakukan. Berdasarkan analisis kinerja diketahui bahwa aspek yang belum optimal 

adalah kemampuan anggota Satpam. Sedangkan aspek motivasi dan kesempatan 

cukup baik sehingga dapat dijadikan sebagai kriteria pendukung untuk 

dilakukannya perbaikan pada kinerja anggota Satpam. Dengan adanya 

kelemahan dan potensi yang dimiliki anggota Satpam tersebut, maka upaya 

perbaikan yang dapat dilakukan adalah melalui pelatihan dan pengembangan 

SDM. 

       Pelatihan dan pengembangan merupakan upaya menyelaraskan kompetensi 

individu dengan strategi organisasi serta berfungsi sebagai upaya perbaikan 

kinerja individu di dalam organisasi (Sudarmanto, 2014). Pelatihan adalah upaya 

peningkatan pengetahuan, skill, dan perilaku individu yang berhubungan dengan 

pekerjaan atau jabatan saat ini dalam upaya perbaikan kinerja. Pengembangan 

(development) merupakan kesempatan belajar untuk membantu individu dapat 

berkembang dalam jangka panjang. Bentuk-bentuk pengembangan dapat 

dilakukan dengan coaching, counseling, mentoring, mentoring, motivating, dan 

empowering (Sudarmanto, 2014). Berdasarkan uraian tersebut, upaya perbaikan 

dengan pelatihan adalah bentuk intervensi yang paling sesuai untuk meningkatkan 

pengetahuan, skill, dan perilaku anggota Satpam PT. Rodeo Prima Jaya agar 

dapat mencapai kinerja yang efektif.  

      Simamora (2004) mengemukakan bahwa pelatihan mengarahkan pada 

perubahan-perubahan keahlian, pengetahuan, sikap, dan perilaku. Hal senada 

diungkapkan Gaspers (2001) yang menyatakan bahwa untuk membangun sistem 

kualitas modern diperlukan perubahan-perubahan menuju kondisi perbaikan 

secara terus-menerus, diantaranya adalah dengan melakukan pelatihan dengan 

orientasi meningkatkan kualitas.  

       Pelatihan bermanfaat bagi individu, tim, organisasi dan masyarakat. Pelatihan 

dan pengembangan di sektor pendidikan yang dilakukan oleh Amin dkk (2013) 



berdampak pada efisiensi kerja. Rini dan Widiana (2011) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pemberian pelatihan motivasi memberikan sumbangan 

efektif terhadap produktivitas kerja karyawan sebesar 27%. Pelatihan terbukti 

dapat meningkatkan perilaku positif bagi karyawan juga ditunjukkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Megawati (2013) bahwa pelatihan pelayanan prima secara 

signifikan dapat meningkatkan keramahan pelayanan pada karyawan. Bachroni 

(2011) juga menunjukkan bahwa pelatihan pembentukan tim dapat meningkatkan 

kohesivitas kelompok. 

       Pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan CV 

Haragon Surabaya (Agusta dan Susanto, 2013). Senada dengan hasil penelitian 

tersebut, pelatihan yang efektif terbukti dapat merubah perilaku pascapelatihan 

sehingga kinerja karyawan di Dirjen Bina Marga juga ikut meningkat (Rustiana, 

2010).  

       Dipilihnya pelatihan sebagai metode pembelajaran organisasi menurut Smith 

(dalam Irianto, 2001) berkaitan dengan profil kapabilitas individu yang berkaitan 

dengan skill. Penguasaan keahlian atau ketrampilan akan semakin meningkat 

dengan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan pada Satpam ditujukan untuk 

meningkatkan kemampuan (skill) dan pengetahuan anggota Satpam yang 

nantinya akan diterapkan di bidang kerjanya sebagai tenaga keamanan 

(Sudahnan, 2011). 

 

Tujuan Penelitian 

       Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja anggota Satpam PT. 

Rodeo Prima Jaya melalui How to Be a Good Security Training. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinerja ( 2 ) 




