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ABSTRAK 

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP berdasarkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan 
Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
serta perlindungan masyarakat di setiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam 
kenyataannya, apa yang diharapkan selama ini belum terwujud, karena masih 
ditemukannya beberapa hal yang justru bertentangan dengan spirit dikeluarkannya 
Perda tersebut. Khususnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota seperti di jalan 
Merdeka, Jalan Pos, jalan Pasar Baru, Jalan Gambir, Jalan Temiang dan Jalan 
Teuku Umar. Pada wilayah ini pelanggaran terhadap perda ketertiban, kebersihan 
dan keindahan lingkungan banyak terjadi hal ini ditandai dengan ketidak teraturan  
parkir kendaraan, digunakannya trotoar dan badan jalan untuk kegiatan berjualan 
sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. Tumpukan – tumpukan 
sampah dan terpasangnya spanduk-spanduk pada tempat-tempat yang bukan 
diperuntukan untuk itu.  

 
Penelitian ini bersifat kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif 

kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 
situasi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat. Responden dalam 
penelitian ini berjumlah 15 orang responden, dengan rincian 10 orang responden 
adalah masyarakat dalam kategori masyarakat yang melanggar peraturan daerah, 
dan 5 orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebagai 
subjek dilapangan yang melaksanakan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja.  

 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektifitas komunikasi 2 arah 

antara petugas Satpol PP dan masyarakat kelurahan Tanjungpinang kota. Dari 
hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 1)Kualitas komunikator masih 
kurang dalam penyampaian Perda masih menerapkan sistem turunan yaitu 
penyampaian Perda berdasarkan apa yang dilakukan terdahulunya dalam hal ini 
para seniornya dan berdasarkan pengalaman para komunikator dilapangan.2) 
Teknik komunikasi bahwa teknik komunikasi yang dilakukan masih menerapkan 
faktor kebiasaan, masih cendrung monoton dan tidak kreatif tanpa melakukan 
penyusunan strategi dan konsep terlebih dahulu sebelum penerapan Perda pada 
masyarakat.3)Penyampaian pesan, pesan yang disampaikan terutama sosialisasi 
peraturan daerah masih bersifat terputus, tidak dilakukan secara berkelanjutan, 
4)Media Penyampaian pesan melalui media sudah dilakukan oleh petugas Satuan 
polisi Pamong Praja dalam hal ini berupa rambu-rambu larangan/himbauan dan 
surat edaran, tetapi hal tersebut telah dilakukan dalam kurun waktu yang lama, 
untuk penyampaian pesan melalui media dalam bentuk yang lain, seperti spanduk, 
stiker masih belum dilakukan. Dari pemaparan tersebut penerima pesan dalam hal 
ini masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui adanya penyampaian dalam 
bentuk media didasari karena mereka memang tidak mengetahui pada saat petugas 
Satpol PP tersebut melakukan penyampaian pesan tersebut. 5)Komunikan 
mengatakan tergantung dari individu para penerima pesan menangkap atau 
merespon terhadap solusi yang telah mereka berikan dan tergantung pada sifat 
apatisme komunikan terhadap peraturan daerah yang disosialisasikan.  
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KOMUNIKASI PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI  TERHADAP MASYARAKAT 

KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA 
 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perencanaan pembangunan dalam suatu wilayah mempunyai tujuan 

untuk mensejahterakan masyarakat tidak hanya berfokus pada pembangunan 

sumberdaya manusia dan pembangunan ekonomi saja, namun juga perlu diiringi 

dengan perencanaan pembangunan fisik atau infraskruktur yang mampu 

memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat suatu daerah.  

  Dalam rangka meningkatkan keserasian dan laju pertumbuhan ekonomi 

yang didasari ketertiban serta keteraturan, penggunaan segala sesuatu dilakukan 

se-optimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan peruntukannya, maka usaha-

usaha penataan kembali, penggunaan, penguasaan, dan pengolahan sumberdaya 

yang ada dilaksanakan dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat yang 

berkeadilan.  

 Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010, memiliki tugas pokok dan fungsi menegakkan 

Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat di setiap propinsi dan Kabupaten/Kota. Organisasi 

dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Tanjungpinang ditetapkan 

melalui Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2002 yang mempunyai tugas dan fungsi 

membantu walikota Tanjungpinang dalam :  



 
 

a) Menegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah serta peraturan 
pelaksanaannya,  

b) Meningkatkan sosialisasi peraturan daerah dan keputusan kepala daerah 
serta peraturan pelaksanaannya dengan melakukan pengawasan patroli serta 
memasang tanda larangan.  

c) Efektifitas analisis dan rekomendasi dampak implementasi Peraturan 
Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan pemberdayaan masyarakat untuk 
menciptakan suasana tenteram dan kondisi tertib dimasyarakat, serta 
meningkatkan kerjasama dengan seluruh komponen masyarakat dalam 
pembinaan kesadaran hukum.   
 

Kota Tanjungpinang yang memiliki jumlah penduduk sebesar 186.796 jiwa 

(menurut data BPS tahun 2010). Jumlah penduduk ini relatif  terus bertambah 

setiap tahunnya, hal ini terjadi setelah dijadikannya kota Tanjungpinang sebagai 

ibukota provinsi Kepulauan Riau, yang menyebabkan terjadinya migrasi yang 

cukup besar dari beberapa kabupaten/kota lain yang ada di Provinsi Kepulauan 

Riau. Kota Tanjungpinang memiliki 4 kecamatan, yaitu kecamatan 

Tanjungpinang Kota, kecamatan Tanjungpinang Barat, kecamatan Tanjungpinang 

Timur dan kecamatan Bukit Bestari. Dari 4 kecamatan yang ada di Kota 

Tanjungpinang, kecamatan Tanjungpinang Kota adalah kecamatan dengan laju 

pertumbuhan yang paling kecil, hal ini disebabkan karena kecamatan 

Tanjungpinang kota berada dibekas pusat pemerintahan Kota Administratif 

sehingga perkembangan wilayah pemukiman sudah tidak memungkinkan lagi. 

Salah satu kelurahan yang ada di kecamatan Tanjungpinang Kota adalah 

Kelurahan Tanjungpinang Kota dengan jumlah penduduk 6.402 jiwa.  

Dalam kenyataannya, apa yang diharapkan selama ini belum terwujud, 

karena masih ditemukannya beberapa hal yang justru bertentangan dengan spirit 

dikeluarkannya Perda tersebut. Khususnya di Kelurahan Tanjungpinang Kota 

seperti di jalan Merdeka, Jalan Pos, jalan Pasar Baru, Jalan Gambir, Jalan 



 
 

Temiang dan Jalan Teuku Umar. Pada wilayah ini pelanggaran terhadap perda 

ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan banyak terjadi hal ini ditandai 

dengan ketidak teraturan  parkir kendaraan, digunakannya trotoar dan badan jalan 

untuk kegiatan berjualan sehingga mengganggu lalu lintas dan pejalan kaki. 

Tumpukan – tumpukan sampah dan terpasangnya spanduk-spanduk pada tempat-

tempat yang bukan diperuntukan untuk itu. Berdasarkan data dari Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang untuk tahun 2010, telah terjadi 78 kasus 

pelanggaran Peraturan Daerah tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan 

lingkungan, yang diantaranya 40 kasus terjadi di Kelurahan Tanjungpinang Kota. 

Bila hal tersebut terus berlangsung maka, akan menimbulkan ketidak teraturan 

dimana-mana sehingga  pihak-pihak  yang mengharapkan  terciptanya 

ketentraman dan ketertiban akan merasa terganggu dan stabilitas sosial sedikit 

banyaknya turut dipengaruhi.  

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul “ KOMUNIKASI PETUGAS SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA DALAM MELAKSANAKAN TUPOKSI  TERHADAP 

MASYARAKAT KELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA ”. 

Perumusan Masalah 

Kota Tanjungpinang selain merupakan Ibu kota Provinsi juga merupakan 

salah satu daerah yang disebut juga sebagai etalase Indonesia sebab dari sisi 

wilayah, berbatasan langsung dengan sejumlah negara. Sebagai etalase, kota ini 

seharusnya menampilkan pesona, ciri khas serta karakter yang menggambarkan 

keindahan dan kemenawanan, namun apa yang diharapkan masyarakat selama ini 



 
 

belum terwujud, seperti di Kelurahan Tanjungpinang kota, dijalan Merdeka, Jalan 

Pos, jalan Gambir, jalan Temiang dan jalan Teuku Umar Serta seputarannya, 

masih terlihat fenomena-fenomena pelanggaran seperti perilaku sebagian orang 

yang menggunakan trotoar untuk kegiatan berdagang, masih adanya gedung yang 

dibangun tampa memiliki izin terlebih dahulu, masih adanya orang yang 

membuang sampah sembarangan,  masih terpasangnya spanduk pada tempat-

tempat yang bukan diperuntukan untuk itu dan masih kurangnya kesadaran 

masyarakat dalam menjaga keindahan. 

Untuk menjaga stabilitas sosial tersebut Pemerintah Tanjungpinang melalui 

satuan polisi pamong praja perlu melakukan evaluasi kinerja terhadap 

keberhasilan pelaksanakan tupoksinya terhadap masyarakat.  

Berdasarkan latar belakang yang ada maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

-  Bagaimana proses komunikasi 2 arah Petugas Satuan Polisi Pamong 

Praja Dalam Melaksanakan Tupoksi Terhadap Masyarakat Kelurahan 

Tanjungpinang Kota ? 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

a) Untuk mengetahui efektifitas proses komunikator Petugas Satpol PP 

dalam melaksanakan tupoksi  terhadap masyarakat Kelurahan 

Tanjungpinang Kota berkaitan kualitas komunikator. 



 
 

b) Untuk mengetahui pesan yang disampaikan oleh Petugas Satpol PP 

dalam melaksanakan tupoksi  terhadap masyarakat Kelurahan 

Tanjungpinang Kota. 

c) Untuk mengetahui media apa saja yang digunakan oleh Petugas Satpol 

PP dalam melaksanakan tupoksi  terhadap masyarakat Kelurahan 

Tanjungpinang Kota. 

d) Untuk mengetahui respon dari komunikan dalam hal ini masyarakat 

terhadap apa yang telah dilakukan oleh Petugas Satpol PP dalam 

melaksanakan tupoksi  terhadap masyarakat Kelurahan Tanjungpinang 

Kota. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitan ini adalah : 

Secara Teoritis : 

a) Sebagai bahan pengembangan ilmu sosiologi komunikasi dalam 

menciptakan ketatan hukum pada masyarakat. 

b) Sebagai bahan acuan bagi peneliti berikutnya yang meneliti masalah 

yang sama. 

c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan serta 

memperbanyak khasanah perbendaharaan Ilmu Pengetahuan Sosial 

khususnya Jurusan Sosiologi. 

Secara Praktis : 

a) Digunakan sebagai rekomendasi dan bahan evaluasi pelaksanaan tugas 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang. 



 
 

Kerangka Teori 

 Menurut Soerjono Soekanto (1992:471) dalam Burhan Bungin ( 2009:31 ),  

sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari 

interaksi sosial yaitu suatu hubungan atau komunikasi yang menimbulkan proses 

saling pengaruh-mempengaruhi antara para individu, individu dengan kelompok 

maupun antar kelompok. Menurut Suekanto, sosiologi komunikasi juga ada 

kaitannya dengan public speaking, yaitu bagaimana seseorang berbicara kepada 

publik.   

 Secara komprehansif sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi 

sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti 

bagaimana interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan media, bagaimana efek 

media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana 

perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media 

berkembang serta konsekuensi sosial macam apa yang di tanggung masyarakat 

sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu.  

Menurut Effendi (2001 :6-9) dalam Burhan Bungin (2009 : 33) iktisar 

mengenai lingkup ilmu komunikasi di tinjau dari komponennya yaitu : 

1. Komunikator 

2. Pesan 

3. Media, dan  

4. Komunikan 

 

 



 
 

  Efektifitasnya komunikasi dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu : 

1. Kualitas komunikator 

2. Teknik komunikasi 

3. Media komunikasi 

4. Saluran komunikasi 

5. Komonikan 

 Komponen komunikasi merupakan sarana dalam melakukan Proses sosial. 

Proses sosial merupakan cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan 

dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta 

bentu-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada 

perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang 

telah ada.  

Interaksi sosial antara kelompok-kelompok manusia terjadi pula di dalam 

masyarakat. Interaksi tersebut lebih mencolok ketika terjadi benturan antara 

kepentingan perorangan dengan kepentingan kelompok. Interaksi sosial hanya 

berlangsung antara pihak-pihak apabila terjadi reaksi terhadap dua belah pihak.  

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor : 

1. Imitasi 

Salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong 

seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku 

 

 

 



 
 

2. Sugesti 

Faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan 

atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh 

pihak lain. 

3. Identifikasi 

Identifikasi sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam 

diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya 

lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat 

terbentuk atas dasar proses ini. 

4. Proses simpati 

Sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik 

pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang 

sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan 

untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya. 

Interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis, menyangkut   

hubungan antara individu, antara kelompok maupun antara individu 

dengan kelompok. 

Konsep Operasional 

Konsep yang akan dioperasionalkan yaitu mengutip pendapat  Effendi (2001 

: 6-9) dalam Burhan Bungin (2009:33). Pendapat ini digunakan untuk mengetahui 

efektifitas komponen komunikasi petugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

melaksanakan tupoksi terhadap masyarakat Kelurahan Tanjungpinang kota. 

Adapun komponen tersebut sebagai berikut:  



 
 

1. Komunikator 

2. Pesan 

3. Media.  

4. Komunikan 

Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian   

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan format desain bersifat deskriptif 

kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai 

kondisi, situasi dan fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat                 

( Bungin, 2009;68)  

2. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan di kelurahan Tanjungpinang Kota, Kota 

Tanjungpinang. 

3.   Responden  

Responden dalam penelitian ini berjumlah 15 orang responden, dengan 

rincian 10 orang responden adalah masyarakat dalam kategori masyarakat 

yang melanggar peraturan daerah, dan 5 orang petugas Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebagai subjek dilapangan yang 

melaksanakan tupoksi Satuan Polisi Pamong Praja. 

 

 

 



 
 

4.  Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 

a.  Jenis Data  

1).  Data primer 

2).  Data Sekunder  

b. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

1) Observasi atau pengamatan 

2) Wawancara 

3) Dokumentasi 

 Teknik Analisa Data 

Moleong (2004;248), menguraikan bahwa sesuai dengan jenis penelitian 

Diskriptif Kualitatif, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan atau 

fenomena berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana nyatanya. Maka 

dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak digunakan uji statistik 

sesuai dengan penelitian deskriptif, kalaupun terdapat data yang bersifat kualitatif, 

akan digunakan untuk memudahkan penginterpretasian. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Pengetahuan tentang proses-proses sosial memungkinkan seseorang untuk 

memperoleh pengertian mengenai segi yang dinamis dari masyarakat atau gerak 

masyarakat. Dewasa ini, para sosiolog memperhatikan segi statis atau struktur 

masyarakat serta segi dinamis atau fungsi masyarakat. Terdapat aspek-aspek 

struktur dan prosesual. Memang tidak dapat disangkal bahwa masyarakat 

mempunyai bentuk-bentuk strukturalnya seperti, kelompok-kelompok sosial, 

kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, dan kekuasaan, tetapi semuanya itu 

mempunyai suatu derajat dinamika tertentu yang menyebabkan pola-pola perilaku 

yang berbeda, tergantung dari masing-masing situasi yang dihadapi.  

 

Sosiologi Komunikasi  

 Menurut Soerjono Soekanto (1992:471) dalam Burhan Bungin ( 2009:31 ),  

sosiologi komunikasi merupakan kekhususan sosiologi dalam mempelajari 

interaksi sosial. Menurut Gillin dan Gillin (1954:489) Dalam Soekanto (2010:55) 

Interaksi sosial merupakan hubungan-hubungan  sosial yang dinamis yang 

menyangkut hubungan antara orang-orang perorangan, antara kelompok-

kelompok manusia maupun antara orang perorang dengan kelompok manusia.

 Secara komprehansif sosiologi komunikasi mempelajari tentang interaksi 

sosial dengan segala aspek yang berhubungan dengan interaksi tersebut, seperti 

bagaimana interaksi (komunikasi) itu dilakukan dengan media, bagaimana efek 

media sebagai akibat dari interaksi tersebut, sampai dengan bagaimana 

perubahan-perubahan sosial di masyarakat yang didorong oleh efek media 



 
 

berkembang secara konsekuen, dan seperti  apa yang di tanggung masyarakat 

sebagai akibat dari perubahan yang didorong oleh media massa itu. 

Menurut Effendi (2001 :6-9) dalam Burhan Bungin (2009 : 33) iktisar mengenai 

lingkup ilmu komunikasi di tinjau dari komponennya.  

Komponen komunikasi yaitu :  

1. Komunikator 

2. Pesan 

3. Media, dan  

4. Komunikan 

    Komponen komunikasi merupakan sarana dalam melakukan Proses sosial. 

Proses sosial merupakan cara berhubungan yang dilihat apabila orang-perorangan 

dan kelompok-kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta 

bentu-bentuk hubungan tersebut atau apa yang akan terjadi apabila ada 

perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang 

telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal-balik antara 

berbagai segi kehidupan bersama, misalnya pengaruh-mempengaruhi antara sosial 

dengan politik, politik dengan ekonomi, ekonomi dengan hukum. 

Berlangsungnya suatu proses interaksi didasarkan pada berbagai faktor : 

1. Imitasi 

2. Sugesti 

3. Identifikasi 

4. Proses simpati 

 



 
 

Terdapat 2 Syarat terjadinya interaksi sosial : 

1. Adanya kontak sosial (social contact). 

2. Adanya Komunikasi. 

Kontak sosial dapat terjadi dalam 3 bentuk : 

1.  Adanya orang perorangan. 

2. Ada orang perorangan dengan suatu kelompok. 

3. Antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. 

 



 
 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Secara umum Kelurahan Tanjungpinang Kota masih berada diwilayah Kota 

Tanjungpinang yang dibentuk berdasarkan UU No. 05 tahum 2001 tentang 

pembentukan Kota Tanjungpinang ( Lembar Negara tahun 2001 nomor 85, 

tambahan lembaran Negara nomor 4112). Secara fisik Kelurahan 

Tanjungpinang Kota mudah dijangkau karena terletak tidak jauh dengan pusat 

kota serta arus lalu lintas cukup lancar, baik kendaraan umum maupun 

kendaraan pribadi.  

Penduduk Kelurahan Tanjungpinang Kota mempunyai beragam mata 

pencaharian, diantaranya bidang jasa, perdagangan, dan industri rumah tangga 

dan lain-lain. Terutama dalam bidang perdagangan dikarenakan wilayah 

Kelurahan Tanjungpinang Kota  berada ditengah-tengah pusat Kota dan 

dimana banyak dari para wisatawan asing maupun lokal yang mencari 

berbagai macam oleh-oleh diwilayah ini. Berdasarkan data monografi 

Kelurahan Tanjungpinang Kota tahun 2010 jumlah penduduk di Kelurahan 

Tanjungpinang Kota berjumlah 7.894 jiwa terdiri 3.929 laki – laki dan 3.965 

perempuan. Kelurahan Tanjungpinang Kota  terdiri dari 14 Rukun Warga 

(RW) dan 46 Rukun Tetangga (RT). 

B.  Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan 

Pelaksanaan pemerintah wilayah Kelurahan Tanjungpinang Kota  telah 

melaksanakan ataupun menerapkan pola minimal, sesuai Peraturan Daerah 

Nomor 6 tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja kecamatan dan 

Kelurahan Kota Tanjungpinang 



 
 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kelurahan 

mempunyai   fungsi : 

a. Pembinaan kemasyarakatan disegala bidang 

b. Pemberian izin dan pelaksanaan umum sesuai kewenangan yang diberikan 

Walikota Tanjungpinang 

c. Pengkoordinasian tugas operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

diwilayah kerjanya 

d. Pelaksana tugas kedinasan lainnya yang diberikan Walikota Tanjungpinag 

sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

  



 
 

ANALISA DATA 

 

Karakteristik Responden  

Karakteristik Responden merupakan profil sumber data yang diharapkan dapat 

menggambarkan pemahaman terhadap data dari hasil penelitian, sehingga 

dapat diletakkan pertimbangan – pertimbangan yang logis dan proporsional 

atas hasil penelitian ini. Dari kategori pengelompokan responden dalam 

penelitian ini diambil 15 (lima belas) responden yang terdiri dari 10 (sepuluh) 

orang responden diambil dari masyarakat yang melanggar peraturan daerah, 5 

(lima) orang petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang sebagai 

subjek dilapangan yang menjalankan peraturan daerah. Pengambilan 

responden dengan menggunakan teknik sampling purposive yaitu 

pengambilan sampel dengan sudah ada tujuannya.  

Terlebih dahulu akan dikemukakan karakteristik Responden sesuai dengan 

jumlah populasi responden dalam penelitian ini yaitu mencakup jenis kelamin, 

umur/ usia, pendidikan dan jenis pekerjaan.  

Proses komunikasi pada hakekatnya adalah proses penyampaian pikiran atau 

perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). 

Pikiran bias berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain yang muncul dari 

benaknya. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, 

kekhwatiran, kemarahan, keberanian, kegairahan dan sebaginya yang timbul 

dari lubuk hati. 

 



 
 

 Komunikator 

 Komunikator adalah petugas Satpol PP, petugas harus memiliki kemampuan 

yang baik dalam teknik berbicara, sebelum melakukan sosialisasi hendaknya 

petugas melakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan yang muncul 

dengan memperkirakan berbagai kemungkinan yang akan terjadi dan 

mempersiapkan cara penyelesaiannya. Proses interaksi sosial dalam rangka 

sosialisasi harus dilaksanakan dengan cara persuasif melalui proses simpatik 

untuk membangkitkan rasa ketertarikan masyarakat terhadap petugas Satpol 

PP, sopan dan santun adalah cara untuk membangkitkan simpati tersebut, 

sugesti yang diberikan petugas akan melahirkan kepatuhan masyarakat 

terhadap peraturan yang berlaku.  

 

Pesan 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya komunikasi adalah suatu proses 

penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari pihak petugas Satpol PP 

kepada pihak lain yakni masyarakat. Dalam penyampaian pesan petugas harus 

melihat waktu yang tepat dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti 

serta memberikan sugesti berupa pandangan-pandangan yang positif terhadap 

masyarakat yaitu tentang betapa pentingnya aturan dalam kehidupan 

dimasyarakat.  

 

 

 



 
 

Media 

Media yang digunakan dalam sosisalisasi dapat berbentuk cetak maupun 

elektronik seperti melalui edaran, papan-papan pengumuman, baliho, surat 

kabar maupun radio dan televisi. 

 

Komunikan 

Komunikan adalah orang yang menerima pesan yaitu anggota masyarakat 

kelurahan Tanjungpinang kota dan anggota masyarakat lain yang melakukan 

aktifitas usaha dikawasan kelurahan Tanjungpinang kota. Interaksi sosial 

terjadi antara petugas Satpol PP dan masyarakat melalui proses identifikasi, 

proses simpati, sugesti dan imitasi  

 



 
 

P E N U T U P 

Kesimpulan 

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan dilapangan dengan 

menggunakan indikator yang telah peneliti tentukan, maka dalam penelitian 

ini peneliti berkesimpulan :  

1. Dalam hal Komunikator setelah melalui wawancara tentang Kualitas 

petugas Satuan Polisi Pamong Praja, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

kualitas komunikator masih kurang dalam penyampaian Perda masih 

menerapkan sistem turunan yaitu penyampaian Perda berdasarkan apa yang 

dilakukan terdahulunya dalam hal ini para seniornya dan berdasarkan 

pengalaman para komunikator dilapangan. 

2. Dalam hal teknik komunikasi setelah melalui wawancara tentang Kualitas 

petugas Satuan Polisi Pamong Praja peneliti menarik kesimpulan bahwa 

teknik komunikasi yang dilakukan masih menerapkan faktor kebiasaan, masih 

cendrung monoton dan tidak kreatif tanpa melakukan penyusunan strategi dan 

konsep terlebih dahulu sebelum penerapan Perda pada masyarakat. 

3. Dalam hal penyampaian pesan berdasarkan hasil wawancara dengan 

beberapa responden, peneliti menarik kesimpulan bahwa Pesan yang 

disampaikan terutama sosialisasi peraturan daerah masih bersifat terputus, 

tidak dilakukan secara berkelanjutan, tanpa menerapkan sanksi. Sosialisasi 

yang sifatnya teputus ini, output capaian tentang sosialisasi peraturan daerah 

memang tercapai, tetapi output untuk hasil yang mengharuskan peraturan 



 
 

daerah agar dapat diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan 

masyarakat belum tercapai.  

4. Dalam Media berdasarkan hasil wawancara dari para responden melalui 

wawancara tentang pesan yang disampaikan melalui media, peneliti menarik 

kesimpulan bahwa Penyampaian pesan melalui media sudah dilakukan oleh 

petugas Satuan polisi Pamong Praja dalam hal ini berupa rambu-rambu 

larangan/himbauan dan surat edaran, tetapi hal tersebut telah dilakukan dalam 

kurun waktu yang lama, untuk penyampaian pesan melalui media dalam 

bentuk yang lain, seperti spanduk, stiker masih belum dilakukan. Dari 

pemaparan tersebut penerima pesan dalam hal ini masyarakat masih banyak 

yang tidak mengetahui adanya penyampaian dalam bentuk media didasari 

karena mereka memang tidak mengetahui pada saat petugas Satpol PP tersebut 

melakukan penyampaian pesan tersebut. 

5. Dalam hal komunikan dari beberapa kutipan pernyataan dari para 

responden melalui wawancara dalam hal penyampaian pesan kepada 

komunikan peneliti menyimpulkan bahwa dalam hal penyampaiannya 

responden yang termasuk sebagai penerima pesan sebagian besar menyatakan 

bahwa solusi yang disampaikan oleh petugas Satpol PP kota Tanjungpinang 

masih belum layak dan belum bisa diterima oleh mereka. Sedangkan 

responden yang masuk dalam kategori komunikator yaitu petugas Satpol PP 

Kota Tanjungpinang lebih cendrung mengatakan bahwa mereka telah 

menyampaikan solusi yang kami nilai layak dalam menjalankan tugas, 

bagaimana solusi yang disampaikan itu layak atau bisa diterima oleh penerima 



 
 

pesan, mereka lebih cendrung mengatakan tergantung dari individu para 

penerima pesan menangkap atau merespon terhadap solusi yang telah mereka 

berikan dan tergantung pada sifat apatisme komunikan terhadap peraturan 

daerah yang disosialisasikan.  

 

Saran- saran 

Dari hasil penelitian sehubungan dengan masih belum efektifnya pelaksanaan 

komunikasi petugas Satpol PP terhadap penyampaian/pelaksanaan peraturan 

daerah yang dilihat berdasarkan komponen komunikasi petugas Satuan Polisi 

Pamong Praja yang ditandai dengan fenomena yang terjadi dilapangan masih 

adanya warga masyarakat Kelurahan Tanjungpinang Kota yang menggunakan 

jalan dan trotoar di Jl. Merdeka, Jl. Pos, Jl. Gambir, Jl. Temiang tidak sesuai 

dengan fungsinya, adanya sebagian masyarakat yang mendirikan bangunan 

tanpa terlebih dahulu mendapat izin mendirikan bangunan (IMB), maka 

penulis mengemukakan saran – saran sebagai berikut : 

1. Masih rendahnya kualitas Petugas Satpol PP selaku komunikator dalam 

pelaksanaan tupoksi dan berkomuniksi dengan masyarakat sebagai 

komunikan, peneliti menilai masih perlunya pelatihan-pelatihan dan 

pembekalan pada pribadi petugas satpol PP, selain itu pendekatan melalui 

kultur kebudayaan dan kebiasaan lokal perlu diterapkan dalam implementasi 

Perda kepada masyarakat sehingga tupoksi berjalan dengan optimal. 

2. Dalam penyampaian pesan harus disiapkan dengan matang dan disusun 

sedemikian rupa, tidak melakukan copy-paste terhadap penyampaian 



 
 

pesan/peraturan daerah, sehingga dengan persiapan yang matang sebelum 

penyampaian ke masyarakat akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan 

keinginan komunikator dalam hal ini Petugas Satpol PP sehingga tugas pokok 

dan fungsinya dapat dijalankan dengan baik. 

3. Dalam hal penyampaian pesan / peraturan daerah dengan menggunakan 

lambang-lambang, walaupun telah baik pelaksanannya tetapi harus tetap 

ditingkatkan dengan cara melakukan variasi, kreatifitas dan pembaharuan 

terhadap rambu-rambu yang telah ada serta menggunakan media yang tersedia 

secara optimal dengan tidak mengganggu estetika keindahan kota. 

4. Penyampaian pesan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP harus disertai 

beberapa saran dan solusi pemecahan permasalahan, karena tidak menutup 

kemungkinan dampak dari penyampaian pesan dan pelaksanaan peraturan 

daerah ada menimbulkan dampak yang merugikan pihak atau sekelompok 

orang, sehingga dengan adanya saran dan solusi yang baik bisa memunculkan 

ide-ide kreativitas dari kerugian yang timbul akibat pelaksanaan pesan atau 

peraturan daerah tersebut.  

5. Dalam hal penyampaian pesan / peraturan daerah yang sifatnya berupa 

saran dan solusi ada baiknya petugas Satpol PP harus melihat dan menilai 

apakah saran dan solusi yang nantinya akan disampaikan layak dan bisa 

diterapkan oleh pihak-pihak yang dirugikan dengan pelaksanaan peraturan 

daerah tersebut. 



 
 

6. Komunikasi yang dilakukan harus didasari profesionalisme dengan 

mengedepankan rasa solidaritas dan kekeluargaan, bukan berdasarkan pada 

penindasan, penekanan, dan kekerasan sehingga masyarakat merasa terayomi. 

7. Pelatihan dan penyegaran bagai petugas Satpol PP juga perlu diberikan 

selain sebagai bentuk peningkatan kapasitas individu petugas Satpol PP juga 

sebagai refresing bagi anggota Satpol PP yang sering menghadapi berbagai 

macam proses dinamika dilapangan. 
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