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ANALISA SOSIOLOGIS EFEKTIFITAS PENEGAKKAN 

PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2005 TENTANG 

KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN LINGKUNGAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Dalam kehidupan masyarakat senantiasa terdapat perbedaan antara pola-

pola perikelakuan atau tata-kelakuan yang berlaku dalam masyarakat dengan pola-

pola perikelakuan yang dikehendaki oleh norma-norma (kaidah) hukum. Hal ini 

dapat menyebabkan timbulnya suatu masalah berupa kesenjangan sosial sehingga 

pada waktu tertentu cenderung terjadi konflik dan ketegangan-ketegangan sosial 

yang tentunya dapat mengganggu jalannya perubahan masyarakat sebagaimana 

arah yang dikehendaki. Keadaan demikian terjadi oleh karena adanya 

ketertinggalan hukum yang relatif tidak mampu mengimbangi perubahan 

masyarakat (perubahan hukum tidak secepat perubahan masyarakat bersama 

segenap kepentingannya). 

Hukum tidak dapat diciptakan atas dasar kehendak pribadi atau golongan 

etile atau penguasa, jika hukum tersebut hendak diterapkan secara konsekuen dan 

efektif. Hukum lazimnya di ciptakan atas dasar pemikiraan-pemikiran ke arah 

mana suatu masyarakat berkembang, apakah sudah memerlukan aturan baru, 

masalah apa saja yang timbul dalam kehidupan masyarakat masa kini, 

kesemuanya ini perlu disesuaikan. Perlu diketahui bahwa kecenderungan 

perubahan hukum senantiasa menantikan dan tergantung pada perubahan yang 

terjadi pada tubuh masyarakat; lagi pula masyarakat tidak ubahnya seperti sistem 

yang dinamik yang secara terus menerus mengalami perubahan-perubahan. 
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Sementara itu hukum dibentuk/diciptakan sebagai alat pengendali yang relatif 

statis; inilah sebabnya maka perkembangan hukum selalu nampak tertinggal dari 

perubahan masyarakat; jika tidak keberadaan hukum yang dibuat atas dasar 

kehendak penguasa tadi tidak akan bermanfaat, bahkan dapat meresahkan 

masyarakat. 

Hubungan antara pemerintah dengan masyarakat bersifat sangat 

dinamis, bergerak seperti magnet antara kutub sangat berkuasa ke kutub yang 

sangat lemah. Pada awalnya, pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat warga 

menjalankan fungsi utama melayani masyarakat yang memberikan 

kewenangan kepadanya. Dalam perjalanan waktu, pemerintah kemudian 

menjadi sangat berkuasa dan kemudian menelan masyarakat yang 

membentuknya. Masyarakat hanya menjadi objek kekuasaan yang dijalankan 

oleh pemerintah. Kenyataan tersebut dapat dilihat secara jelas dalam panggung 

kehidupan masyarakat dunia sebelum abad ke-19, pada saat terjadinya 

pemerintahan kolonialisme ataupun pemerintahan dengan corak monarki 

absolut. 

Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintahan daerah yang 

memiliki fungsi dan tugas sebagai pengawal dari penegakkkan peraturan-

peraturan daerah sebagai kebijakan daerah yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah. 

Didalam nuansa mewujudkan local good government dan clean government, 

Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu pioner dalam menentukan 

keberhasilan pembangunan suatu daerah. Ini dimungkinkan karena Satuan Polisi 

Pamong Praja merupakan alat kelengkapan daerah yang langsung bersentuhan 
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dengan masyarakat banyak dalam upaya menegakkan Peraturan Daerah dan 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat itu. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Bagaimana Analisa Sosiologis Efektivitas Penegakkan Peraturan 

Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan ? 

b. Hambatan dan kendala Efektivitas Penegakkan Peraturan Daerah 

nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah diatas maka 

dengan ini dapat dilihat tentang tujuan dan kegunaan dari diadakannya penulisan 

penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Analisa Sosiologis Efektivitas Penegakkan 

Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.  

2. Untuk mengetahui Hambatan dan kendala Efektivitas Penegakkan 

Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.   
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Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Hasil dari penelitian ini akan dapat menjadi media penambah 

wawasan ilmu pengetahuan Penulis dalam bidang Sosiologi Hukum. 

2. Sebagai data sekunder bagi rekan-rekan mahasiswa lainnya yang 

hendak melakukan penelitian terhadap permasalahan yang sama pada 

tempat atau lokasi yang berbeda. 

3. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah Kota 

Tanjungpinang khususnya Kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang. 

 

D. Konsep Operasional dan Pengukuran 

Untuk menghindari salah penafsiran terhadap beberapa pengertian, 

maka penulis membuat suatu konsep operasional yang berkaitan dengan 

variabel beserta indikator dari masing-masing variabel yang terjadi dalam 

mengetahui Analisa Efektifitas Penegakkan Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 

2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan;  

1. Kaidah Hukum/peraturan itu sendiri. 

2. Penegak Hukum adalah aparatur pemerintah yang bertugas untuk menegakkan 

peraturan perundang-undangan. Dengan indikator sebagai berikut : 

a. Pengetahuan yang dimiliki oleh aparatur Satpol PP Tanjungpinang 

tentang Peraturan Daerah. 

b. Keteladanan aparatur Satpol PP Tanjungpinang. 

c. Pengetahuan hukum aparatur Satpol PP Tanjungpinang. 
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3. Sarana dan Fasilitas 

Sarana dan fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan 

tertentu. Ruang lingkup sara dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. 

4. Penaatan hukum 

Penaatan hukum adalah sikap masyarakat untuk taat dan patuh terhadap 

peraturan perundang-undangan yang telah dibuat.  

 

E. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2001 : 6) 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, 

yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasikan di Kantor Pemerintah Kota Tanjungpinang, 

tepatnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. Alasan 

dipilihnya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang adalah badan 

ini memikul peran yang sangat penting dalam menegakkan Peraturan Daerah serta 

Keputusan Walikota Tanjungpinang. 

c. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini berjumlah 40 orang. Menurut Sugiyono 

(2006 : 57), populasi adalah jumlah keseluruhan yang ada pada objek atau subjek 
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yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh 

subjek atau objek itu. 

d. Teknik Penarikan Sampel 

Penarikan Sampel dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah 

populasi yang diambil dilapangan dan dijadikan sebagai sampel yang turut 

mendukung dalam pengumpulan dan keakuratan data sehingga dalam teknik 

penarikan sampel digunakan dengan cara random yaitu penetapan secara acak 

dari seluruh populasi untuk dijadikan sampel penelitian. 

e.  Teknik Pengumpulan Data 

e.1 Wawancara 

Wawancara yaitu data yang Penulis peroleh dengan melakukan wawancara 

langsung atau interview kepada responden untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti, seperti permasalahan apa yang dihadapi Satuan 

Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Program Pemerintah Kota Tanjungpinang 

e.2 Kuisioner 

 Kuisioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

menyebarkan daftar pertanyaan yang berupa angket kepada responden terpilih, 

dengan demikian diharapkan responden akan memberikan jawaban yang jujur atas 

pertanyaan yang disebarkan tersebut. 

f. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 

Setelah data terkumpul melalui teknik wawancara dan hasil quisioner 

maka data tersebut diolah serta dianalisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan. 

Data yang diolah tersebut dengan melalui pendekatan interpretasi serta dianalisa 
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dengan peraturan perundang-undangan yang ada di hubungkan dengan teori-teori 

dan pendapat para ahli  baru ditarik suatu kesimpulan dengan metode Induktif. 

 

II. Peran Sosiologi Hukum dalam Penegakkan Hukum 

Berkembangnya studi tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, 

yang melahirkan disiplin sosiologi hukum dipicu oleh teori tradisional tentang 

kemasyarakatan yang menyatakan bahwa masyarakat tidak lain dari suatu ikatan 

hubungan hukum (legal relation), bahkan suatu ikatan hubungan kontrak. (Munir 

Fuady, 2007 : 30). 

Hukum berkembang dalam suatu masyarakat. Dari dinamika suatu 

masyarakat berkembanglah hukum. Demikianlah kita memiliki masyarakat 

hukum yang satu berbeda dengan masyarakat hukum yang lain. Suatu masyarakat 

hukum memiliki sistem hubungan yang teratur dengan hukum sendiri. 

(Purbacaraka dan Soekanto, 1986 : 40). 

Pendidikan dan hukum adalah alat yang ampuh dalam pengendalian sosial. 

Sopan santun mungkin lebih ampuh pada hubungan anak dan mertua, tapi 

mungkin dalam hubungan masyarakat di pasar belum tentu berkesan. Menurut 

Roucek, bahwa pengendalian sosial dapat dilakukan melalui institusi atau non 

institusi, secara lisan dan simbolik dan melalui kekerasan, menggunakan hukuman 

atau imbalan serta secara formal atau informal. Sementara menurut Fromm 

pengendalian sosial dapat dilakukan melalui sosialisasi dan menurut Lapiere, 

pengendalian sosial dapat dilakukan melalui tekanan sosial.(Syahrial Syarbani dan 

Rusdiyanta, 2009:93) 
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Cara pengendalian sosial melalui imbalan bersifat preventif, pemberian 

bertujuan agar norma dan nilai sosial dalam masyarakat ditaati. Sedangkan cara 

pengendalian sosial melalui hukum cenderung bersifat represif, cara ini bertujuan 

untuk memulihkan keadaan seperti sebelum pelanggaran terjadi, seperti merokok 

di kawasan kampus diberikan sanksi hukum berupa skorsing seminggu tidak 

boleh kuliah. (Syahrial Syarbani dan Rusdiyanta, 2009:94) 

Pengendalian sosial adalah suatu proses yang lahir dari kebutuhan individu 

agar diterima ke dalam suatu kelompok. Untuk bisa diterima dalam suatu 

kelompok, kita akan selalu berusaha mengikuti nilai-nilai dan norma yang berlaku 

di dalam kelompok itu.  Beberapa alat yang dapat digunakan dalam pengendalian 

sosial adalah sebagai berikut: (Syahrial Syarbani dan Rusdiyanta, 2009:96) 

1. Mempertebal keyakinan anggota-anggota masyarakat akan kebaikan 

norma-norma tersebut. 

2. Memberikan penghargaan kepada anggota-anggota masyarakat yang 

taat pada norma-norma sosial. 

3. Mengembangkan rasa malu diri atau jiwa anggota masyarakat bila 

mereka menyimpang dari norma sosial dan nilai-nilai yang berlaku. 

4. Menimbulkan rasa takut. 

5. Menciptakan suatu sistem hukum dengan sanksi yang tegas bagi 

pelanggar. 

Salah satu cara yang dapat ditempuh dalam melakukan pengendalian 

sosial adalah melalui perangkat hukum. Hukum sebagai mana dikatakan oleh 

Roscoe Pound sebagai a tool of social engineering atau hukum sebagai alat 
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rekayasa sosial memberikan arti bahwa melalui hukum juga dapat melakukan 

pengendalian sosial. 

Ada 4 faktor minimal yang perlu diperhatikan dalam hal penggunaan 

hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, yaitu : 

1. Mempelajari efek sosial yang nyata dari lembaga-lembaga serta 

ajaran-ajaran hukum. 

2. Melakukan studi sosiologis dalam mempersiapkan peraturan 

perundang-undangan serta dampak yang ditimbulkan dari undang-

undang itu. 

3. Melakukan studi tentang peraturan perundang-undangan yang efektif. 

4. Memperhatikan sejarah hukum tentang bagaimana suatu hukum itu 

muncul dan bagaimana diterapkan dalam masyarakat. (Zainuddin Ali, 

2006 : 38-39). 

Sebagai sarana social engineering, hukum merupakan suatu sarana yang 

ditujukan untuk mengubah perikelakuan warga-warga masyarakat, sesuai dengan 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun tidak selamanya hukum-

hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan akan berlaku efektif. Terkadang 

hukum juga dapat berlaku tidak efektif bila ada faktor-faktor tertentu yang 

menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, 

penegak hukum, para pencari keadilan, maupun golongan-golongan lain dalam 

masyarakat. (Soerjono Soekanto, 2003 : 135-136). 

Kiranya dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk 

mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-
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perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan 

(intended change atau planed change). Dengan perubahan-perubahan yang 

dikehendaki dan direncanakan dimaksudkan sebagai suatu perubahan yang 

dikehendaki dan direncanakan oleh warga-warga masyarakat sebagai pelopor 

masyarakat. Dalam hal ini, maka hukum dapat merupakan alat yang ampuh untuk 

mengadakan perubahan-perubahan sosial, walaupun secara tidak langsung.  

Gagasan hukum modern sebagai sebuah instrumen bagi perencanaan sosial 

dan ekonomi skala besar pasti akan sulit untuk diupayakan secara serius apabila 

negara kurang kuat, kurang memiliki fasilitas teknologi untuk mengawasi dan 

mengendalikan, dan kurang mampu untuk mengeandalkan jaringan komunikasi 

yang amat besar yang dikendalikan oleh media massa. (Roger Cotterrell, 2012 : 

63). 

Hukum mungkin mempunyai pengaruh langsung dan tidak langsung di 

dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Di dalam berbagai hal, hukum 

mempunyai pengaruh langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang 

artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan 

perubahan-perubahan sosial. Namun perlu diperhatikan bahwa pembedaan antara 

langsung dengan pengaruh tidak langsung dari hukum seringkali tak dapat 

ditetapkan secara mutlak atau kadang-kadang dasar pembedaannya agak goyah. 

Sebab, dalam perbagai hal pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung 

saling mengisi. Akan tetapi keuntungan hukum bertujuan untuk memelihara tata 

tertib dalam masyarakat, tidak perlu konservatif. (Soerjono Soekanto, 2003:126). 
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Penggunaan hukum secara sengaja untuk mendorong atau menghalangi 

perubahan, karena itu, bukan hanya merupakan fenomena modern. Pada berbagai 

zaman perubahan dan mobilitas sosial hampir selalu melibatkan sangat banyak 

penggunaan hukum dan proses pengadilan. (Nisbet dalam Roger Cotterrell, 2012 : 

69-70). 

Fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek yuridis normatif 

dari kehidupan sosial masyarakat atau dapat disebut pemberi defenisi dari tingkah 

laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan , 

perintah-perintah, pemidanaan dan ganti rugi. Sebagai alat pengendalian sosial, 

hukum dianggap berfungsi untuk menetapkan tingkah laku yang baik dan tidak 

baik atau perilaku yang menyimpang dari hukum, dan sanksi hukum terhadap 

orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik. (Zainuddin Ali, 2006 : 37). 

 

A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum 

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya untuk menjaga 

agar keberadaan hukum yang diakui di dalam suatu masyarakat dapat tetap 

ditegakkan. Upaya tersebut pada dasarnya harus menjamin agar setiap warga 

negara mematuhi hukum yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan 

hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan  hukum di 

sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang 

dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum jadi tidak bisa dipisahkan begitu 

saja antara penegakan hukum dan pembuatan hukum. (Satjipto Rahardjo, hlm. 24) 



 

 

12 

 

 

 

 Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan 

tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi 

sebagai faktor pendukung. Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang cukup 

serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara 

mengenai suatu kejahatan. Bagaimana polisi dapat bekerja dengan baik, apabila 

tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. 

Kalau peralatan dimaksud, sudah ada, maka faktor-faktor pemeliharaannya juga 

memegang peran yang sangat penting. Memang sering terjadi, bahwa suatu 

peraturan sudah difungsikan padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. 

Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malahan 

mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya bahwa ketika hendak 

menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada 

petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada: (1) Apa 

yang sudah ada dipelihara terus agar setiap saat berfung-si; (2) apa yang belum 

ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya; (3) 

apa yang kurang perlu dilengkapi; (4) apa yang telah rusak diperbaiki atau diganti; 

(5) apa yang macet, dilancarkan; dan (6) apa yang telah mundur, ditingkatkan. 

(Zainuddin Ali, 2009) 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Sosiologis Efektivitas Penegakkan Peraturan Daerah 

nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan. 

Bila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat berarti 

membicarakan daya kerjanya hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa 

warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum dimaksud, 

berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu: berlaku secara 

yuridis, berlaku secara sosiologis, dan berlaku secara filosofis. Karena itu, faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: 

(1) kaidah hukum/peraturan itu sendiri; (2) petugas/penegak hukum; (3) sarana 

atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan (4) kesadaran hukum 

masyarakat. (Zainuddin Ali : 2009). 

Untuk menganalisis tentang peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Menunjang Program Kebersihan, Ketertiban dan Keamanan Pemerintah Kota 

Tanjung pinang akan dilihat berdasarkan dengan fungsi dari Satuan Polisi Pamong 

Praja. Yang terdiri dari Pedoman Pelaksanaan Ketentraman Dan Ketertiban Serta 

Penegakan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan 

Walikota, Pelaksanaan dan Pengembangan Kapasitas Personil Satuan Polisi 

Pamong Praja, Penyuluhan, Dokumentasi dan Pelaporan, Pelaksanaan dan 

Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Masyarakat Dan Peraturan 

Perundang-Undang, Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota, Pelaksanaan dan 

Pembinaan, Operasi dan Penertiban Serta Pengawalan dan Kesamaptaan, 

Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan 
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Salah satu tugas yang dibebankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja 

adalah dalam upaya penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala 

Daerah.  

Sehubungan dengan tugas tersebut maka fungsi pengawasan atau 

kontrol yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya 

penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah antara lain 

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penegakkan Peraturan Daerah dan 

Keputusan Kepala Daerah, Penerapan sanksi atas pelanggaran terhadap 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah, Pengawasan atas jalannya 

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan di Kota Tanjung pinang 

tidak terlepas dari usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya 

penegakkan Peraturan Daerah. Maka semakin berjalannya Peraturan Daerah 

dan Keputusan Kepala Daerah yang ditaati dan dijalankan oleh masyarakat 

semakin baik pembangunan itu sendiri. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Satpol PP 

Tanjungpinang menyatakan bahwa,  

“Korps yang dipimpinnya senantiasa berupaya untuk menegakkan segala 

macam bentuk peraturan daerah yang telah dibuat oleh lembaga eksekutif dan 

legislatif. Akan tetapi dengan terbatasnya jumlah personil dan semakin 

banyaknya jumlah penduduk Kota Tanjung pinang membuat beberapa 

peraturan daerah yang belum dapat dijalankan secara maksimal. Untuk 

mengatasi hal ini, perlu kerjasama dari berbagai pihak, dukungan dan 

kesadaran masyarakat juga sangat menentukan efektif atau tidaknya suatu 

peraturan daerah.” (hasil wawancara penulis dengan Kepala Kantor Satpol 

PP Tanjungpinang, tanggal 4 Juli 2011) 
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Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap jalannya roda 

pemerintahan Kota Tanjung pinang, terutama atas efektif atau tidaknya 

Peraturan daerah yang telah dibuat, ternyata dilapangan masih banyak sekali 

masyarakat yang belum mengetahui akan keberadaan suatu peraturan daerah, 

jika melihat papan-papan pengumuman yang berisikan tentang suatu 

peraturan daerah baru sedikit sekali peraturan daerah yang disosialisasikan. 

Peraturan daerah tersebut antara lain peraturan daerah tentang kebersihan, 

peraturan daerah tentang sumur resapan, peraturan daerah tentang penduduk 

pendatang dan lain-lain. Sedangkan berbagai peraturan daerah lainnya belum 

dapat secara maksimal disosialisasikan oleh jajaran Pemerintah Kota Tanjung 

pinang.  

Sebagaimana dijelaskan bahwa peraturan daerah merupakan penjabaran 

lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan 

memperhatikan ciri khas daerah masing-masing daerah. (H.A.W. Widjaja, 2005 : 

244). 

Selain itu, supaya dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, 

hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang 

menjadi inti pemeikiran Sociological Jurisprundence yaitu hukum yang baik 

adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, sebab jika ternyata tidak, 

maka akibatnya secara efektif dan akan mendapat tantangan. (R. Otje 

Salman, 1999 : 52) 

Khusus dalam rangka menegakkan dan menjalankan program 

Kebersihan, ketertiban dan keamanan yang telah dicanangkan oleh 
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Pemerintah Kota Tanjung pinang, penerapan sanksi sudah sangat baik, ini 

terlihat dari masalah kebersihan yang mendapat penghargaan sebagai salah 

satu kota terbersih. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah 

Kota Tanjung pinang melalui satuan kerja Satuan Polisi Pamong Praja adalah 

dengan melakukan penertiban bagi pedagang-pedagang yang berjualan 

sembarangan serta dapat mengganggu keindahan Kota Tanjung pinang.  

Bertolak belakang dengan pernyataan di atas, pada prinsipnya masyarakat 

maupun pedagang kaki lima tidak mempermasalahkan setiap penggusuran 

maupun penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja atas usaha 

mereka, akan tetapi setiap penertiban yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan 

prosedur yang berlaku, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan 

tindakan tersebut. Berikut tanggapan masyarakat atas pernyataan di atas : 

Tujuan dari konsep desentralisasi adalah, untuk mempercepat terwujudnya 

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan 

peran serta masyarakat, serta mendorong pertumbuhan Ekonomi, meningkatkan 

partisipasi politik, sosial dan budaya masyarakat dalam rangka pencapaian 

kesejahteraan dan rasa keadilan dalam masyarakat. (H.A.W. Widjaja, 2005 : 244) 

Tidak jarang juga ketika dilapang terjadi percekcokan antara anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan pedagang kaki lima. Jika hal ini terus 

berlangsung secara terur menerus maka yang akan dirugikan adalah masyarakat 

lainnya karena energi yang seharusnya dicurahkan untuk berkonsentrasi kepada 

pembangunan lainnya jadi terkendala. Hal ini tentunya berkaitan dengan 

pemahaman setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 
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dalam memahami perannya masing-masing. Berikut tanggapan Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam memahami peran dan tugasnya.  

Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam penegakkan 

sebuah peraturan adalah pengawasan dari jalannya peraturan itu sendiri. 

Begitu pula dengan Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah yang 

telah dibuat. Guna menerapkan aturan tersebut sudah barang tentu 

membutuhkan perhatian dan pengawasan yang ekstra agar peraturan yang 

dibuat tersebut tetap berjalan. Berikut tanggapan dari anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan terhadap 

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. 

Sedangkan Bagir Manan (2005:242), memandang kontrol sebagai, 

sebuah fungsi dan sekaligus hak, sehingga lazim disebut fungsi kontrol, atau 

pengendalian. Kontrol mengandung dimensi pengawasan dan pengendalian 

bertalian dengan arahan (directive). 

Sedangkan menurut Paulus Effendi Lotulung, pengawasan adalah 

upaya untuk menghindari terjadinya kekeliruan-kekeliruan, baik sengaja 

maupun tidak disengaja, sebagai usaha preventif, atau juga untuk 

memperbaikinya apabila sudah terjadi kekeliruan itu, sebagai usaha reprsif. 

Pelaksanaan Pengembangan kapasitas di atas dimaksud adalah setiap 

anggota Satuan Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan (Diklat) teknis dan operasional. Berikut tanggapan anggota Satuan 

Polisi Pamong Praja terhadap pernah atau tidaknya mengikuti pendidikan 

Pelatihan teknis dan operasional. 
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Dalam upaya mewujudkan Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional 

hal diatas sudah barang tentu sangat dibutuhkan. Sebagai contoh lainnya adalah 

dalam tugas menjaga keamanan dan ketertiban Kota Tanjung pinang, jika anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung pinang tidak dibekali dengan 

pengetahuan yang memadai seperti menghadapi demonstrasi maupun penertiban 

pedagang kaki lima, maka yang terjadi adalah tindakan semena-mena dilapangan. 

Untuk itulah, secara rutin perlu diadakan pelatihan yang menunjang profesi 

Satuan Polisi Pamong Praja dengan bekerjasama dengan instansi terkait maupun 

instruktur yang didatangkan dari instansi yang berkompeten (baca ; kepolisian). 

Sinismisme yang menjadi ikon buruk bagi keberadaan Satuan Polisi 

Pamong Praja dalam perspektif masyarakat sedikit demi sedikit harus dipupuskan 

dalam pikiran masyarakat. Konsep yang hadir seharusnya adalah dengan 

keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja menciptakan nuansa Kota Tanjung 

pinang yang aman dan tertib.  

Egoisme seragam yang melekat pada diri Satuan Polisi Pamong Praja juga 

harus mulai ditinggalkan, pencitraan yang dibangun adalah pencitraan yang 

berbasis kepada kepentingan masyarakat bukan kepada kepentingan elit, 

walaupun pada prinsipnya dalam skema organisasi birokrasi pemerintahan, 

perintah atasan harus dilaksanakan, akan tetapi mungkin perlu ditemukan 

formulasi yang baik dalam melaksanakan perintah tersebut.  

Reformasi ditubuh Satuan Polisi Pamong Praja, sudah saatnya harus 

dimulai, sebenarnya bukan materi peraturan daerah yang dipermasalahkan oleh 

masyarakat banyak, akan tetapi cara menjalankan peraturan daerah itu yang 
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acapkali diperbincangkan secara hangat oleh masyarakat. Imej tentang 

masyarakat sipil yang bernuansa aparat senantiasa menjadi rubrik hangat didalam 

media massa. Tidak jarang di media massa menjadikan headline atas perlakukan 

kasar yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja seperti 

mengedarkan narkoba, melakukan pelecehan seksual pada saat razia kartu tanda 

penduduk sampai dengan pemukulan masyarakat sipil.  

Koordinasi internal juga merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan 

Pelaksanaan Fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan 

tugasnya dilapangan. Selain itu juga administrasi menjadi sangat penting 

perannya dalam lingkup sebuah organisasi pemerintahan. Dengan demikian maka, 

pelayanan terhadap urusan administrasi oleh administratur harus berjalan sebaik 

mungkin.  

Output yang ingin dihasilkan dari pelayanan administrasi yang baik adalah 

bagaimana sebuah pelayanan yang diberikan oleh sebuah organisasi itu dapat 

dimanfaatkan oleh masyarakat. 

 

B. Hambatan dan kendala Efektivitas Penegakkan Peraturan Daerah 

nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan 

Lingkungan. 

Banyak faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum yaitu 

faktor ekonomi, sosial, politik, adat budaya, agama, dan sebagainya. Dalam 

pelaksanaannya penegakan hukum sendiri dilakukan oleh orang-orang yang 
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berperan didalamnya mulai dari unsur pemerintah, yustisia, dunia usaha hingga 

masyarakat umum 

Menurut Barda Nawawi Arief, kualitas sumber daya manusia di vidang 

pembangunan dan penegakkan hukum tentunya terkait erat dengan kualitas 

Pendidikan Tinggi Hukum yang melatarbelakanginya. Sehubungan dengan hal ini, 

sumber daya manusia yang diharapkan dalam pembangunan hukum adalah 

manusia yang berpotensi sebagai pemikir, perencana dan pelaksana dalam 

membuat produk-produk hukum dan sekaligus dapat melaksanakan segala produk 

hukum yang dibuat itu. (Barda Nawawi Arief, 2001 : 16) 

1. Faktor Ekstern 

Sedangkan yang menjadi faktor ekstern yang mempengaruhi kinerja 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menunjang kinerja Pemerintah Kota Tanjung 

pinang. 

 

IV. PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Hasil analisis yang telah dilakukan terhadap Tugas dan Wewenang Satuan 

Polisi Pamong Praja Dalam Menunjang Program K3 Pemerintah Kota Tanjung 

pinang dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Dalam pelaksanaan Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 

senantiasa berpedoman kepada aturan yang telah ditetapkan serta 

sesuai dengan uraian tugas yang telah ada. 
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2. Faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam menunjang Program K3 Pemerintah Kota Tanjung pinang 

terdiri dari faktor intern antara lain kurang mengetahui tugas pokok 

dan fungsi dari Anggota Satuan Polisi Pamong Praja itu sendiri, 

kurang mengetahui Peraturan Daerah atau Keputusan Kepala Daerah 

yang ada.  

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka hal-hal yang perlu 

dilakukan dalam upaya menunjang kinerja Pemerintah Kota Tanjung pinang 

adalah sebagai berikut : 

1. Perlu adanya sosialisasi terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah tidak saja dengan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja 

akan tetapi masyarakat secara umum serta peningkatan koordinasi 

antara intansi terkait dalam Penegakkan Peraturan Daera contohnya 

dengan pihak Kepolisian Daerah 

2. Memfungsikan secara maksimal Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) untuk melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang 

dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja 
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