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ABSTRAK 

               Pemerintah Kota Tanjungpinang adalah suatu daerah yang menjadi pusat Pemerintahan 

Provinsi Kepulauan Riau sehingga banyaknya permasalahan yang terjadi terutama masalah 

Penergakan Peraturan Daerah maupun masalah gangguan ketentraman dan ketertiban umum 

makasesuai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mdalam Pasal 

148 dikatakan bahwa kepala daerah berkewajiban untuk melaksanakan ketentraman dan 

ketertiban umum di daerah, kemudian dijelaskan untuk melaksanakan ketentraman dan 

ketertiban umum diaerah maka dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.Selanjutnya pada Peraturan 

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa tugas Satuan 

Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan penegakan Perda serta melaksanakan ketentraman dan 

etertiban umum. 

               Dari beberapa dasar diatas bahwa tugas Satuan Polisi Pamong Praja sangatlah berat 

terutama dalam melaksanakan tugas penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit 

Bestari  sehingga dibutuhkan Satuan Polisi Pamong Praja yang mempunyai jiwa maupun 

kemampuan penguasaan terhadap Peraturan Daerah yang ada di Kota Tanjungpinang terutama 

yang berhubungan dengan Izin Mendirikan Bangunan  

              Pembahasan tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang,, peneliti 

menggunakan metode penelitian diskriktif dengan jumlah sampel 12 (Dua belas) orang 

Wawancara dilakukan terhadap Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan sebagian Anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja Kta Tanjungpinang di Jl.Daeng Marewa Senggarang   

             Dalam mengoper Soekanto dalam Ansaruddin (2007:14) sebagai berikut : “Peranan 

merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban atau biasa di sebut 

sebagai status subjek untuk melakukan suatu fungsi”.  
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ABSTRACT 

 

Government Tanjungpinang is an area that became the center of Riau Islands Provincial 

Government so many problems that occur primarily a problem Penergakan local regulation or 

interference problems makasesuai peace and public order Act No. 32 of 2004 on Regional 

Government mdalam Article 148 says that the head region is obliged to implementing public 

peace and order in the area, later described to implement public peace and order diaerah then 

formed Praja.Selanjutnya Police Units on Government Regulation No. 6 of 2010 Concerning 

Civil Service Police Unit that task Civil Service Police Unit was executing and implementing 

peace enforcement regulation and general etertiban.  

From some of the above that the basic task of Civil Service Police Unit is very heavy, 

especially in carrying out policing duties in the District Building Permit Bukit Bestari so that 

required Civil Service Police Unit that has a soul and the ability to master the local regulation 

that is in Tanjungpinang especially those related to permit building  

A discussion of the role of Civil Service Police Unit Tanjungpinang,, researchers used a 

method diskriktif research with a sample of 12 (twelve) person interview conducted on Civil 

Service Police Unit Chief and most Member Civil Service Police Unit Kta Tanjungpinang in 

Jl.Daeng Marewa Senggarang  

In passing Soekanto in Ansaruddin (2007: 14) as follows: "The role of the dynamics of 

status or use of the rights and obligations or commonly called as the status of the subject to 

perform a function". 

A. PENDAHULUAN 

1.  Latar Belakang. 

Pemerintah Indonesia menggunakan asas dekonsentrasi untuk wilayah administrasi dan asas 

desentralisasi untuk daerah otonomi. Sistem penyelenggaraan kewenangan otonomi dari pemerintah 

pusat sampai daerah kabupaten dan kota didasarkan kepada asas desentralisasi, menurut Syafiie 

(2002:58) yang dimaksud desentralisasi adalah “pelimpahan kekuasaan wewenang dari pemerintah 

pusat  kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”. 

Pendapar Rasyid dalam Labolo (2006:22)  pemerintahan mempunyai empat fungsi yaitu 

fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemberdayaan dan fungsi pengaturan. Keempat 

fungsi ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keempat fungsi pemerintahan ini diharapkan 



dapat mencapai tujuan bangsa dan negara. Pemerintah adalah alat atau aktor yang menjalankan 

kegiatan memerintah, sedangkan pemerintahan adalah wadah atau tempat dimana pemerintah 

melaksanakan kegiatan memerintah. 

      Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah telah 

mengubah sistim pemerintahan yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik. Sehubungan 

dengan itu maka status Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 

Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.   

  Dengan demikian penulis menetapkan gejala-gejala masalah yang bekaitan dengan 

permasalahan di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang antara lain adalah sebagai berikut : 

1.  Masih banyaknya anggota masyarakat yang melakukan proses pembangunan tanpa seizin 

Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga membawa dampak yang buruk bagi penataan ruang 

Kota Tanjungpinang dan juga merugikan daerah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk 

sektor pajak. 

 

2.   Kurangnya pemahaman dan kepedulian Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 

dalam menjalankan peranannya sebagai aparat penegekan Peraturan Daerah di Kota 

Tanjungpinang. 

 

3.   Lambat dilakukannya penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja apabila ada masyarakat yang 

melanggar Peraturan Daerah khususnya bagi masyarakat yang tidak memiliki Izin Mendirikan 

Bangunan akhirnya semakin lama maka semakin banyak menjamurnya bangunan yang tidak 

memiliki izin mendirikan bangunan.. 

 

Dari beberapa fenomena gejala-gejala yang diterangkan diatas maka penulis berinisiatif 

untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul;”PERANAN SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN MASYARAKAT DIBIDANG IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN DIKECAMATAN BUKIT BESTARI. 

2.  Perumusan Masalah. 



  Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun  2012 pasal 1 ayat (4) menerangkan bahwa 

: ”Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah daerah dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakan Peraturan Daerah”. Jelas 

dengan ini maka selayaknya Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang harus dapat 

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang ada di daerah dalam rangka 

mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. 

             Pembangunan di Kecamatan Bukit Bestari adalah salah satu contoh bagian  kecil 

pembangunan yang ada di Kota Tanjungpinang. Banyaknya kasus-kasus mengenai Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Bukit Bestari, salah satunya adalah seperti melakukan 

proses pembangunan tanpa seizin Pemerintah Kota Tanjungpinang sehingga daerah banyak 

dirugikan baik itu dalam bentuk pajak maupun dalam penataan tata ruang. Dengan ini jelas kasus-

kasus yang terjadi di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang harus segera diselesaikan 

karena tindakan-tindakan melakukan proses pembangunan tanpa izin dari Pemerintah Daerah 

merupakan sebuah tindakan melawan Pelaturan Daerah. 

Berdasarkan gejala-gejala masalah tersebut maka penulis merumuskan permasalahan 

sebagai berikut : “Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya penertiban 

masyarakat di bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari?”.  

 

3.  Tujuan Penelitian. 

              Tujuan dilakukan penelitian yang berjudul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam upaya 

penertiban masyarakat dibidang izin mendirikan bangunan di Kecamatan Bukit Bestari adalah; Untuk 

mengetahui bagaimana peranan Satuan Polisi Pamong Praja, apakah Sudah Menjalankan Peranannya 

dalam upaya penertiban masyarakat di bidang Izin Mendirikan Bangunan. 

4. Metode Penelitian.  



             Jenis penelitian ini adalah deskriptif  kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu 

atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan 

tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat  (Koenjaraningrat, 1986:29). 

B. LANDASAN TEORI 

  Menurut Ndraha (2003:6) pengertian pemerintah  adalah  sebagai berikut; 

                 ”Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan 

berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, 

sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat yang 

diperlukan, sesuai dengan tuntutan harapan yang di perintah (2003:6)”. 

     Sedangkan pengertian pemerintahan adalah sebuah sistim multi proses yang bertujuan 

memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan jasa 

civil (Ndraha, 2003:5). 

           Pemerintah mempunyai empat fungsi yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, 

fungsi pemberdayaan dan fungsi pengaturan (Rasyid dalam Labolo, 2006:22), hal ini sesuai 

dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu ketertiban dan ketentraman. Fungsi 

pemerintah tidak bisa lepas dari tugas  fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, yang mana sangat 

dominan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban masyarakat khususnya di 

bidang  Izin Mendirikan Bangunan, sebagaimana peranan pelayanan masyarakat dalam 

penertiban pembangunan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah bertugas 

membantu Kepala Daerah dan penegakan PPeraturan Daerah khususnya dalam penertiban 

masyarakat. 

C. ANALISA DATA 

1. PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM UPAYA PENERTIBAN 

MASYARAKAT DIKECAMATAN BUKIT BESTARI. 

 



Bagaimana kita mengetahui Peranan Satuan Polisi pamong Praja dalam upaya melakukan 

penertiban bidang Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari maka perlulah kita ketahui 

bersama-sama pemahaman tentang Peranan. Peranan adalah sebuah aktifitas seseorang untuk 

menjalankan kewajibannya dalam sebuah pekerjaan. Maka dari itu salah satu kewajiban Satuan 

Polisi Pamong Praja adalah melakukan penertiban masyarakat dalam rangka menegakan sebuah 

Peraturan Daerah. 

       Maka dari itu dalam melaksanakan kewajiban dalam rangka penertiban masyarakat yang 

tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang sudah 

seharusnya Satuan Polisi Pamong Praja dapat melaksanakan tahapan-tahapan penertiban sesuai 

dengan Standar Operasional Prosudur yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum Dalam 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang SOP Satuan Polisi Pamong Praja. 

Yang mana kewajiban yang mesti dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melukan 

peranannya adalah sebagai berikut; 

1. Sebelum menuju lokasi sasaran maka petugas yang di tunjuk akan mendapatkan arahan dan 

petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah  termasuk alternatif  pemecahan masalah 

dari pimpinan, yaitu; 

 

a. Arahan dan petujuk dalam bentuk lisan dari pimpinan,  yang mana arahan dan petunjuk lisan 

dari pimpinan tersebut dapat berbentuk sebuah intruksi dari pimpinan yang mengarahkan 

para petugas satpol pamong praja dalam melaksanakan sebuah penertiban. 

 

Untuk mengetahui apakah pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan instruksi 

kepada segenap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan sebuah penertiban, maka 

penulis melakukan wawancara langsung kepada responden yang telah di tunjuk. Yang mana 

pertanyaan yang di ajukan penulis adalah sebagai berikut; ”Sebelum melaksanakan penertiban, 

apakah para anggota Satuan Polisi Pamong Praja telah menerima arahan dan petunjuk yang berbentuk 

lisan dari atasan atau pimpinan”. 



Untuk pertanyaan berikut ini penulis telah melakukan wawancara terhadap responden (K) 

Pada hari Jum’at Tanggal 1 Agustus 2014  merupakan salah satu Anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja yang bertugas dalam Penertiban. Adapun jawaban yang di berikan beliau adalah sebagai 

berikut; 

”Sememangnya atasan kami (Atasan SATPOL PP) selalu memberikan masukan dan arahan bagi kami 

apabila di kecamatan Bukit Bestari ini akan dilaksanakan penertiban”.”biasanya masukan dan arahan 

ini dilakukan oleh Kepala Pamong Praja sendiri atau dapat di wakili oleh Kepala Seksi yang bertindak 

sebagai penganggungjawab sebagai Koordinator Lapangan”,”arahan-arahan tersebut biasanya intruksi 

atau anjuran pelaksanaan Teknis dilapangan”.   

 

  Setelah mendapat dan mendengar jawaban yang di berikan oleh responden (K) maka penulis 

akan mencari kebenarannya terhadap reseponden selanjutnya (S) pada hari Jum’at Tanggal 1 Agustus 

2014 yaitu seorang Kepala Seksi Oprasional atau berinisial. Yang mana pertanyaan yang di ajukan 

adalah; :”Sebelum melaksankan penertiban, apakah bapak sebagai kepala seksi pernah memberikan 

arahan dan petunjuk kepada para anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang akan turun 

kelapangan”,”Jika pernah, dalam bentuk apakah arahan dan petunjuk tersebut”. 

”Pernah, apabila atasan tidak berada di tempat maka saya sebagai kepala seksi dapat mandat dari 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Koa Tanjungpinang untuk memberikan arahan dan petunjuk 

tentang bagaimana pelaksanaan teknis di lapangan dalam melakukan penertiban 

        Dari jawaban yang di berikan diatas menurut penulis belum dapat menggambarkan secara 

jelas apa yang di inginkan penulis. Maka selanjutnya penulis terus melakukan wawancara 

terhadap responden selanjutnya yaitu Kepala Seksi Penyuluhan atau (F) hari Jum’at Tanggal 1 

Agustus 2014. Sedangkan pertanyaan yang di lontarkan penulis adalah: ”Sebelum melaksankan 

penertiban, apakah bapak sebagai kepala seksi pernah memberikan arahan dan petunjuk kepada 

para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang yang akan turun kelapangan”,”Jika 



pernah, dalam bentuk apakah arahan dan petunjuk tersebut”. Dan jawaban yang diberikan (K3) 

adalah sebagai berikut; 

”Pernah, sedangkan instruksi yang saya berikan adalah bersifat persuasif. Dengan begini segenap 

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dapat faham dan mengerti maksud dan 

tujuan di lakukannya penertiban”.”hal ini juga baik dulakukan sehingga para angota dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik di lapangan”  

D. PENUTUP 

1. Kesimpulan. 

    Selama melakukan observasi dan wawancara, adapun hasil dari penelitian yang dilakukan 

penulis menyatakan bahwa Polisi pamong Praja Kota Tanungpinang sudah menjalankan peranannya 

dengan baik dalam upaya melakukan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan terhadap masyarakat 

yang bertempat tinggal di Kecamatan Bukit Bestari Kelurahan Sei Jang maupun di Kelurahan 

Dompak. Selanjutnya Peranan Satuan Polisi Pamong Praja adalah menjalankan kewajibannya dalam 

sebuah pekerjaan, maka dari itu salah satu kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan 

penertiban masyarakat dalam rangka menegakan sebuah Peraturan Daerah, yang mana dalam 

melakukan atau melaksanakan teknis oprasional penertiban masyarakat harus sesuai dengan prosedur 

tetap yang telah di tentukan oleh Peraturan Daerah. Dan peranan yang telah dilaksanakan Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam upaya melakukan penertiban seperti;  

Yang pertama, Petugas Satpol PP sebelum melakukan penertiban Izin Mendirikan Bangunan 

mereka mendapat arahan dari atasan baik itu Lisan maupun tulisan. Dari hasil penelitian yang 

dilakukan penulis, arahan yang berbentuk lisan dari atasan seperti berbentuk sebuah pengarahan 

terhadap anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang di tunjukan dalam melakukan tugas Penertiban 

Izin Mendirikan Bangunan  di Kecamatan Bukit Bestari. Selanjutnya yang kedua Anggota Satpol PP 

melakukan pengecekan terhadap peralatan yang mesti dibawa. Dari hasil penelitian yang dilakukan 

sememangnya anggota Satpol PP sebelum melaksanakan tugas. 



2. Saran. 

       Selama peneulis melakukan penelitian Peranan Polisi pamong Praja dalam upaya penertiban 

masyarakat  studi kasus penertiban Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Bukit Bestari Kota 

Tanjungpinang, bahwasanya penulis masih menjumpai beberapa kekurangan yang dapat di maklumi. 

Namun masih tetap mesti dilakukan usaha-usaha demi perbaikannya 

         Dengan belum terorganisir dengan baiknya pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pearaturan Daerah, 

sebab keikutsertaan anggota Satuan Poilisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang masih belum merata 

dan mengakibatkan pemahaman anggota mengenai Paraturan Daerah kususnya masalah penertiban 

masih belum optimal. Semestinya kedepan jajaran pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja mesti 

malakukan pendataan terhadap anggota Satpol PP yang sudah ataupun belum mengikuti Kegiatan 

Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang. 
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