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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan kegiatan 

Pemerintahan di Provinsi Gorontalo adalah bagian protokol yang memiliki 

fungsi sebagai pengatur serangkaian kegiatan pemerintahan pada acara 

kenegaraan atau acara resmi. Pengaturan yang baik pada kegiatan 

pemerintahan dapat menunjang pemerintahan dalam melakukan 

pembangunan daerah yang kemudian akan terakumulasikan pada suatu 

pembangunan nasional. Mengutip dari Abdusammad (2016) “keberhasilan 

pembangunan nasional, tidak terlepas dari berhasil tidaknya 

pembangunan daerah, karena pembangunan daerah merupakan bagian 

integral dari pembangunan nasional.”  

Pengaturan kegiatan yang dilakukan protokoler terhadap pejabat, 

dalam hal ini Gubernur Gorontalo, Wakil Gubernur Gorontalo, dan 

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, dilakukan berdasarkan pengaturan 

tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan yang diatur dalam 

Undang-undang no.9 tahun 2010 tentang keprotokolan. Untuk pengertian 

keprotokolan dalam Undang-undang no.9 tahun 2010 itu sendiri yaitu 

serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara 

kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan 

tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang 
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sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, 

pemerintahan, atau masyarakat. Acara Kenegaraan adalah acara yang 

diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, sedangkan 

acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah 

atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu. Baik 

acara kenegaraan dan acara resmi dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau 

Pejabat Pemerintahan serta undangan lain. 

Pengertian protokol dalam Nasution (2006:157), di artikan sebagai 

sebuah laporan resmi mengenai apa yang menjadi dan yang dikerjakan, 

serta penambahan suatu perjanjian yang telah diusahakan atau 

pertemuan dari berbagai wakil negara. Dalam arti sempit yakni aturan 

yang baku terkait penyelanggaraan acara resmi atau cara memberlakukan 

pejabat (pemerintah) dalam aktivitas kedinasan yang diselenggarakan 

oleh instansi pemerintah atau masyarakat umum.  

Istilah-istilah protokol yang digunakan dalam Nasution (2006:156) 

antara lain:  

1.  Pejabat pemerintah yaitu orang yang menduduki jabatan tertentu 

dalam lembaga/instansi pemerintahan (jabatan struktural, fungsional, 

dan lain-lain). 

2. Tokoh masyarakat yaitu seseorang yang menerima kehormatan 

karena kedudukan sosialnya. 

3. Penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam keadaan 

tertentu yang meliputi pemberian perlindungan, ketertiban, dan 

keamanan sesuai dengan kedudukan dan jabatannya dalam 

kenegaraan dan pemerintahan.  
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Menurut Nasution (2006:162) ruang lingkup tugas-tugas 

keprotokolan diantarnya adalah sebagai berikut:  

1. Pelantikan dan serah terima jabatan  
2. Kunjungan para pejabat pemerintah pusat maupun daerah  
3. Sebagai Master of Ceremony (MC) Prinsip yang harus dimiliki oleh 

seorang protokoler adalah:  
a. Penghormatan dan perlakuan terhadap seseorang dalam suatu 

acara meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan 
harus sesuai dengan kedudukan dan jabatannya sebagai wujud 
pengakuan status dan kedudukan seseorang.  

b. Penghormatan dan pelakuan terhadap lambang-lambang 
kehormatan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus selaras 
dengan kedudukannya sebagai simbol negara/lambang 
kedaulatan suatu ekspresi bangsa yang beradab. (penjelasan 
umum Undang-undang no. 9 tahun 2010) 

 

Pelaksanaan keprotokolan sangat berpengaruh dalam 

melaksanakan kegiatan pimpinan dilapangan, dikarenakan menentukan 

terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara 

tertentu, terutama menyangkut kehormatan dan penghargaan bagi 

pimpinan daerah. Pengaturan tersebut dibuat untuk menghindari hal-hal 

yang dapat menyebabkan timbulnya kesalahpahaman yang dapat 

mengarah pada situasi yang kurang bersahabat, misalnya 

ketersinggungan pihak-pihak yang dikoordinasikan bersama pada tiap 

acara.   

Suatu acara pimpinan daerah dalam hal ini Gubernur Gorontalo, 

Wakil Gubernur Gorontalo dan Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, 

yang tidak melibatkan protokoler akan mengurangi estetika berjalannya 

suatu acara, khususnya pengaturan tata tempat, tata acara, dan tata 

penghormatan dalam suatu acara. Protokoler berpengaruh positif dan 

secara signifikan meningkatkan koordinasi acara antara pimpinan, panitia, 
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dan masyarakat, untuk mewujudkan pengaturan acara menurut Undang-

undang no.9 tahun 2010 tentang keprotokolan, sehingga acara tersebut 

dapat berjalan dengan hikmat dan lancar.  

Tugas pokok dan fungsi keprotokolan di Provinsi Gorontalo diatur 

dalam Peraturan Gubernur Gorontalo no.57 tahun 2016 tentang 

kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. Tugas pokok dan fungsi Bagian 

protokol adalah untuk menyiapkan, koordinasi, pembinaan, dan petunjuk 

pelaksanaan kebijakan pelayanan keprotokolan, tata acara, pelayanan 

tamu dan agenda kegiatan pimpinan. Bagian protokol juga memiliki tugas 

untuk melaksanakan sebagian tugas keprotokolan di bidang tata acara. 

Pelayanan keprotokolan biasanya mencakup segala hambatan-hambatan 

pada pelaksanaan di lapangan, seperti faktor kinerja yang terdiri dari 

faktor internal maupun faktor eksternal yang dipengaruhi dari lingkup 

pegawai, lingkungan organisasi, maupun pimpinan. 

Peran seorang protokoler secara real dilapangan itu adalah sebagai 

pusat penghubung informasi dari pejabat kepada panitia kegiatan dan 

masyarakat, agar segala kesiapan dan persiapan kegiatan dapat 

dilaksanakan dengan baik. Semua informasi yang diterima oleh protokoler 

dari panitia berupa kondisi tata ruang, tata tempat, dan tata acara.  

Dengan demikian protokoler sebagai jembatan informasi level 

pimpinan dengan panitia kegiatan maupun masyarakat, harus dibekali 

pengetahuan yang luas dan cara berkomunikasi yang baik sehingga 
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kompetensinya perlu ditingkatkan secara terus menerus agar kinerjanya 

pun dapat lebih baik. Hal tersebut mencerminkan bahwa kualitas sumber 

daya manusia (SDM) yang berperan dalam mengatur kegiatan pimpinan 

sangat mempengaruhi kelancaran kegiatan pimpinan. Tanpa adanya 

protokoler yang memiliki kompetensi yang layak, maka suatu kegiatan 

tidak akan terlaksana dengan maksimal, sehingga dapat dikatakan bahwa 

kompetensi protokoler merupakan persyaratan mutlak bagi terlaksananya 

pelayanan kegiatan pimpinan yang baik. 

Pencapaian kompetensi perlu dilakukan penilaian secara objektif, 

berdasarkan kinerja pegawai dalam organisasi, yang harus dibuktikan 

dengan penguasaan mereka terhadap pengetahuan, skill (keterampilan), 

nilai dan sikap sebagai hasil dari pembelajaran. Kompetensi SDM bisa 

menjadi wahana untuk berkomunikasi tentang nilai dalam organisasi yang 

dapat mendorong kita hingga sampai pada kesimpulan bahwa pendekatan 

ini bermanfaat untuk peningkatan kualitas pelayanan pimpinan. 

Agenda Kegiatan yang telah disetujui oleh pimpinan, akan segera di 

koordinasikan oleh protokoler. Tentatif kegiatan di koordinasikan dengan 

panitia melalui surat dan telefon, protokoler juga melakukan survey untuk 

mengukur waktu dan jarak ke lokasi kegiatan, setelah itu protokoler 

melakukan koordinasi awal dengan pihak satpol pp dan perhubungan 

terkait jalur yang dilewati oleh pimpinan. Tidak lupa unsur penting yang 

harus di koordinasikan dalam mendukung kegiatan pimpinan yaitu Patwal 

lalu lintas yang mengawal kendaraan pimpinan ke tiap-tiap lokasi 
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kegiatan, harus diberitahukan mengenai kondisi jalur dan waktu tempuh 

ke lokasi kegiatan yang telah di survey oleh protokoler. Ketika tiba hari 

kegiatan protokoler wajib tiba lebih awal paling lambat satu jam sebelum 

dimulainya kegiatan.  

Hal ini dilakukan untuk mengkoordinasikan kembali mulai dari tempat 

duduk pimpinan, tempat transit sementara jika keadaan kegiatan belum 

siap saat pimpinan tiba, mengkondisikan toilet untuk pimpinan dilokasi 

kegiatan, mengatur akses kendaraan untuk pimpinan, dan berbagai 

macam hal yang menunjang kenyamanan pimpinan ketika di lokasi 

kegiatan. Hal–hal demikian dilakukan protokoler dengan cara 

berkoordinasi dengan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

terkait, terkhusus untuk keamanan dan ketertiban jalur transportasi bagi 

pimpinan di lokasi kegiatan dikoordinasikan dengan Satpol PP dan 

Perhubungan. 

Saat kegiatan yang dihadiri pimpinan berlangsung seorang 

protokoler harus standbye dilokasi kegiatan dan mengatur dan mengawal 

serangkaian kegiatan yang ada agar tetap sesuai dengan alur. Sebelum 

kegiatan selesai protokoler harus segera mengecek kesiapan kendaraan 

pimpinan dan berkoordinasi dengan satpol dan perhubungan untuk 

mengamankan alur lalu lintas di lokasi kegiatan. Protokoler juga segera 

memberitahukan kepada patwal untuk segera bersiap mengawal 

kendaraan pimpinan.   
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Aturan-aturan keprotokolan di Indonesia diterapkan sesuai Undang-

undang no.9 tahun 2010 tentang keprotokolan dengan 

mempertimbangkan tradisi/kebiasaan setempat, khususnya daerah 

gorontalo. Sebagai peneliti dan juga sebagai protokoler itu sendiri, 

mengamati bahwa tugas pokok dan fungsi keprotokolan di Provinsi 

Gorontalo masih terdapat kesenjangan. Dilihat dari contoh kasus yang 

peneliti ungkapkan berdasarkan observasi dan wawancara awal kepada 

protokoler pemerintah provinsi (pemprov) secara umum, mengenai 

pelaksanaan keprotokolan sehingga ditemukan fakta yaitu persiapan 

panitia pada pelaksanaan kegiatan pimpinan di daerah Kab/Kota masih 

sering terjadi keterlambatan.  

Persiapan kegiatan yang terlambat sering menyebabkan tugas dan 

fungsi protokoler terhambat, ada juga faktor lainnya yaitu kebiasaan 

pimpinan yang mempengaruhi waktu kegiatan. peneliti sebagai protokoler 

yang melaksanakan tugas sering menemukan acara yang tidak siap  

sesuai waktu yang tertera diundangan, sehingga sebagai protokoler harus 

menginfokan kepada ajudan untuk menahan pimpinan bergerak ke lokasi 

hingga acara disiapkan. Jika hal ini terjadi dalam suatu rangkaian kegiatan 

yang terjadwal dalam sehari, maka akan terjadi efek domino yang 

menyebabkan semua rangkaian kegiatan yang dijadwalkan pimpinan 

pada hari itu menjadi terlambat. Seharusnya beberapa hari sebelum 

kegiatan panitia segera berkoordinasi dengan protokoler untuk 
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mempersiapkan kegiatan, sehingga kegiatan pada hari yang di tentukan 

dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan waktu yang seharusnya.  

Dalam pelaksanaan kegiatan berskala nasional di daerah, peneliti 

mengamati bahwa masih sering terjadi miss komunikasi antara protokoler 

pusat dengan protokoler daerah. Keseluruhan kegiatan yang sudah diatur 

oleh protokoler daerah, baik itu tata acara, tata tempat duduk dan tata 

penghormatan, diambil alih oleh protokoler pusat. Protokoler daerah  

diposisikan hanya sebagai penunjang saja sehingga pengaturan untuk 

pejabat daerah tidak terkondisikan dengan baik. Hal ini sering 

menyebabkan ketersinggungan pada pejabat daerah, sehingga tidak 

sesuai bunyi Undang-undang no.9 tahun 2010 pasal 3 huruf c tentang 

tujuan pengaturan keprotokolan yaitu “menciptakan hubungan baik dalam 

tata pergaulan antar bangsa”.  

Selanjutnya dari data yang didapatkan, Biro Humas dan Protokol 

Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo memiliki pegawai berjumlah 80 

orang, dari jumlah tersebut untuk pegawai pada Bagian Protokol 

berjumlah 12 orang, lebih khususnya pada Sub Bagian Tata Acara 

berjumlah 7 orang. Untuk kesesuaian latar belakang pendidikan pegawai 

masih belum ditentukan sesuai kompetensi bidangnya karena dari 7 orang 

di Sub Bagian Tata Acara 1 orang diantaranya berlatar belakang lulusan 

SMP dan  2  orang SMA, 1 orang memiliki latar belakang pendidikan strata 

1 komunikasi informasi, 1 orang sarjana ekonomi, dan 2 orang sisanya 

memiliki  latar pemerintahan. Dalam pelaksanaan keprotokolan dilapangan 
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sudah cukup baik yang dilihat dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama 

ini, namun peneliti sebagai mantan protokoler merasa kompetensi di 

bidang IT dan administrasi bagi beberapa petugas protokol masih kurang 

sehingga dalam pelaksanaan tugas sering menjadi hambatan.  

Berdasarkan kondisi dan kenyataan yang telah dikemukakan diatas, 

maka peneliti tergelitik untuk mengetahui lebih jauh lagi hal-hal yang 

mempengaruhi keefektifan tugas dan fungsi keprotokolan yaitu kurang 

efektifnya koordinasi dan komunikasi, serta kompetensi protokoler di 

Provinsi Gorontalo yang dirasa masih kurang. Karena itu peneliti mencoba 

meramu judul peneliti ini sebagai “Efektivitas Pelaksanaan Tugas 

Pokok dan Fungsi Keprotokolan dalam Menunjang Kegiatan 

Pemerintahan di Provinsi Gorontalo” 

 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka fokus 

penelitian adalah  efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

keprotokolan dalam menunjang kegiatan pemerintahan di Provinsi 

Gorontalo. Dengan fokus penelitian sebagai berikut : 

 

1. Efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keprotokolan dalam 

menunjang kegiatan pemerintahan di Provinsi Gorontalo 

 

 

2. Faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi keprotokolan dalam menunjang kegiatan pemerintahan di 

Provinsi Gorontalo 
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C. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian maka yang menjadi sub fokus 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

keprotokolan dalam menunjang kegiatan pemerintahan di Provinsi 

Gorontalo yang dikaji dari : 

a. Keberhasilan program 

b. Keberhasilan sasaran 

c. Kepuasan terhadap program 

d. Tingkat input dan output 

e. Pencapaian tujuan menyeluruh 
 
 

2. Apa faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi keprotokolan dalam menunjang kegiatan pemerintahan di 

Provinsi Gorontalo yang dikaji dari : 

 

a. Faktor Internal berupa : 1) kompetensi SDM, dan 2) kebiasaan 

pimpinan. 

b. Faktor Eksternal berupa : 1) Koordinasi, dan 2) Komunikasi. 

 
 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan : 

1. Efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi keprotokolan dalam 

menunjang kegiatan pemerintahanan di Provinsi Gorontalo, yang dikaji 

dari : 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan 

terhadap program, 4) Tingkat input dan output, 5) Pencapaian tujuan 

menyeluruh. 
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2. Faktor yang menentukan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan 

fungsi keprotokolan dalam menunjang kegiatan pemerintahan di 

Provinsi Gorontalo, yang dikaji dari : 1) Faktor Internal, dan 2) Faktor 

Eksternal.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat dijadikan pembanding pengetahuan secara teoritis dengan 

kondisi di lapangan. 

b. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, khususnya dalam efektivitas pelaksanaan tugas pokok 

dan fungsi keprotokolan dalam menunjang kegiatan pemerintahan di 

Provinsi Gorontalo. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi bagi pemerintah 

dan dapat dijadikan kajian analisis bagi penelitian-penelitian 

selanjutnya terkhusus penelitian tentang Keprotokolan. 

b. Sebagai media latihan dan penambahan wawasan bagi penulis 

dalam mencari jalan keluar dari suatu masalah.  

c. Menjadi bahan referensi untuk dapat dipergunakan pembaca. 


