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ABSTRAK 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 

Tentang Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan 

(Studi Kasus di Jalan Gambir Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2013) 

MUHAMMAD ALI SIREGAR 

100565201139 

Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 

Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan terutama dalam penertiban terhadap 

pedagang kaki lima di lokasi Jalan Gambir oleh Satpol PP Kota Tanjungpinang sebagai 

implementatornya sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang signifikan, sebab 

pedagang kaki lima di Jalan Gambir sampai saat ini tetap ada keberadaannya bahkan 

dalam observasi di lapangan menunjukkan adanya peningkatan.  

Dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, 

Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan sangatlah penting keberadaannya dalam 

mewujudkan Kota Tanjungpinang sebagai Kota yang tertib bersih dan indah. Satpol PP 

Kota Tanjungpinang sebagai implementatornya telah melakukan sosialisasi tentang 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, 

Kebersihan Dan Keindahan Lingkungan terutama kepada pedagang kaki lima dan 

masyarakat di wilayah jalan Gambir, walaupun sosialisasi masih perlu disempurnakan 

karena dalam kenyataannya masih banyak pedagang kaki lima itu yang tidak tahu dengan 

Perda Kota Tanjungpinang.  

Walaupun implementasi hasilnya tidak nyata tetapi setidaknya Satpol PP Kota 

Tanjungpinang telah berusaha untuk menertibkan pedagang kaki lima yang ada di Jalan 

Gambir. Namun ada hal-hal yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh dinas terkait 

seperti sarana prasarana juga harus ditambah untuk pedagang kaki lima.  

Kata Kunci : Implementasi, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima.  



ABSTRACT 

The Implimentation of Region Regulation in Tanjungpinang City Number 8 2005 

About The Dicipline, Cleanliness and The Nice Environment 

(The Case of Study in Gambir Street Tanjungpinang City 2012-2013) 

MUHAMMAD ALI SIREGAR 

100565201139 

The Implementation of region regulation in Tanjungpinang City Number 8 2005 about the 

dicipline, cleanliness and the nice environment, especially in controlling the hawkers 

which is in Gambir street by the officer of Pamong Praja Police Unit City of 

Tanjungpinang as the implementator, till now hasn’t shown the significant result, because 

the hawkers are still there even more in our observation in the field.  

In region regulation Tanjungpinang City Number 8 2005 about the dicipline, cleanliness 

and the nice environment the most essential existence in making Tanjungpinang City as 

the dicipline, clean and nice as well. The officer of Pamong Praja Police Unit City of 

Tanjungpinang as the implementators who have made the socialization about the region 

regulation in Tanjungpinang City Number 8 2005 about the dicipline, cleanliness and the 

nice environment, especially towards the hawkers and the societies in Gambir street, 

eventhough the socialization still needs to be perfected because in the reality most of the 

hawkers who don’t even know about the region regulation in Tanjungpinang City.  

Eventhough the result of the implementation isn’t real enough, but at least the officer of 

Pamong Praja Police Unit have tried their best to control the hawkers which are in 

Gambir street. Moreover, there are several things that muse be paid attention and 

prepared by the involved officer for instance the equipment of the concerned must be 

added for hawkers.  

Keywords: Implementation, Pamong Praja Police Unit, Hawk
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A. Latar Belakang  

Keindahan atau keelokan merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, 

objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, 

bermakna, atau kepuasan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan 

diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus benar atau elok. 

Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan 

budaya. Sebuah “kecantikan yang ideal” adalah sebuah entitas yang dikagumi atau 

memiliki fitur yang dikaitkan dengan keindahan dalam suatu budaya tertentu, 

untuk kesempurnaannya.  

Berbagai permasalahan yang terjadi terkait dengan keindahan dan kebersihan serta 

ketertiban yang menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan didalam suatu 

pembangunan pemerintahan daerah adalah salah satunya dengan banyak 

bermunculan pedagang kaki lima yang ternyata merugikan masyarakat dan juga 

pemerintah daerah sendiri seperti rasa tidak nyaman karena keberadaan Pedagang 

Kaki Lima yang berjualan tidak pada tempatnya sehingga mengganggu kegiatan 

masyarakat sehari-hari.  

Pemerintah dalam hal ini sebenarnya memiliki tanggung jawab di dalam 

melaksanakan pengembangan pembangunan dan penyediaan lapangan pekerjaan. 

Sejalan dengan adanya semangat otonomi daerah, agar pemerintah daerah mampu 

untuk mengembangkan berbagai strategi dan kebijakannya sendiri untuk 

menangani persoalan Pedagang Kaki Lima.  

Dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dalam 

pertimbangan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dikatakan bahwa dalam  



rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah yang 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan 

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta 

masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip 

demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, suatu daerah 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Sebagai daerah otonom, Pemerintah Kota Tanjungpinang telah berupaya membuat 

suatu kebijakan yang telah tersusun rapi untuk mengatur ketertiban daerahnya 

yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, 

Kebersihan, dan Keindahan Lingkungan.  

Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan dan 

keindahan lingkungan kota Tanjungpinang berfungsi sebagai landasan hukum 

bagi pemerintah untuk menciptakan atau mengembalikan ketertiban, kebersihan 

dan keindahan lingkungan di kota Tanjungpinang. Berdasarkan perda tersebut, 

pemerintah memulai langkah penertiban terhadap lokasi-lokasi yang dianggap 

tidak sesuai dengan peruntukannya.  

Pemerintah Kota Tanjungpinang membuat sebuah kebijakan yang mengatur 

tentang ketertiban umum, yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan. Diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah ini dapat 

mewujudkan Kota Tanjungpinang menjadi Kota Gurindam (Gigih, Unggul, Rapi,  



Indah, Nyaman, Damai, Aman dan Manusiawi). Maka perlu terciptanya 

kerjasama yang baik antara Masyarakat, Swasta dengan Pemerintah untuk 

mewujudkannya.  

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan Kota Tanjungpinang bahwa pada pasal 2 berbunyi 

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan ketertiban umum di daerah. 

Sedangkan pada Pasal 3 disebutkan bahwa penyelenggaraan ketertiban 

sebagaimana dimaksud pada pasal 2 meliputi:  

a. Penggunaan jalan;  

b. Pendirian bangunan;  

c. Kegiatan usaha atau dagang;  

d. Fasilitas Umum;  

e. Fasilitas Sosial;  

f. Gelandangan, pengemis dan Tuna Susila;  

g. Jam operasional tempat – tempat hiburan malam;  

h. Pelajar yang berkeliaran ditempat umum pada waktu jam belajar sekolah dan;  

i. Hal-hal lain yang ditetapkan oleh Walikota.  

 

Dalam pasal 4 diuraikan bahwa setiap orang atau badan dilarang:  



a. Mempergunakan jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;  

b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat izin;  

c. Berusaha dan/atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan 

dan tempat–tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;  

d. Mempergunakan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan 

untuk itu;  

e. Meletakkan barang–barang bangunan atau benda–benda lain disepanjang jalan, 

kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang ditunjuk;  

f. Memanfaatkan lahan–lahan kosong yang belum jelas peruntukannya tanpa izin 

Walikota;  

g. Mempergunakan fasilitas sosial untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk 

itu;  

h. Menggelandang/mengemis di tempat dan dimuka umum;  

i. Melakukan perbuatan cabul/asusila;  

j. Bertingkah laku asusila dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;  

k. Bertingkah laku asusila dijalan, jalur hijau, taman dan tempat umum;  

l. Melakukan perjudian dan mabuk- mabukan.  

m. Menyediakan / mengusahakan tempat asusila;  

n. Setiap orang atau badan dilarang membuka praktek perjudian;  

o. Membuka tempat usaha hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

 



Keberadaan pedagang kaki lima merupakan wujud nyata adanya pelanggaran 

terhadap Peraturan daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Ketertiban, Kebersihan 

dan Keindahan Lingkungan. Pada pasal 4 ayat 1 poin (c) dikatakan bahwa” setiap 

orang atau badan dilarang berusaha dan/atau berdagang di trotoar, taman, jalur 

hijau, persimpangan jalan dan tempat–tempat lain yang bukan diperuntukkan 

untuk itu”. Hal ini bermakna bahwa pedagang kaki lima di lokasi Jalan Gambir 

jelas melanggar perda Nomor 8 Tahun 2005. Sehingga perlu penindakan lebih 

lanjut sesuai dengan perda Nomor 8 Tahun 2005 serta 5  



 



penataan kembali lokasi pedagang yang lebih baik sehingga tidak mengganggu 

Keindahan, Kebersihan serta Kenyamanan Kota.  

B. Perumusan Masalah  

 

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang 

dituntut agar mampu mengelola atau menyelenggarakan pembangunan secara 

mandiri dalam arti mampu mengurus rumahtangganya sendiri serta mampu 

menyelesaikan masalah sendiri, tidak terkecuali dalam penanggulangan pedagang 

kaki lima di lokasi Jalan Gambir.  

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa permasalahan penertiban pedagang 

kaki lima di kota Tanjngpinang, merupakan tanggung jawab pemerintah Daerah 

bersama masyarakat untuk menanggulanginya. Pemerintah Kota Tanjungpinang 

harus memperhatikan kebijakan yang ada dan didukung dengan kebutuhan untuk 

mengatasi masalah yang muncul, agar target hasil dapat dicapai secara optimal. 

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil Pemko 

Tanjungpinang merupakan cerminan dari kebijakan negara atau kebijakan publik 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam menciptakan ketertiban 

umum di Kota Tanjungpinang.  

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

tulisan ini adalah: “Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan, Khususnya terkait dengan Implementasi Pasal 4 

ayat 1 huruf c?” 6  



 

C. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan lingkungan, khususnya terkait dengan implementasi pasal 4 ayat 1 

huruf c yang ada di lokasi Jalan Gambir.  

b. Untuk mengetahui hambatan–hambatan yang terjadi dalam 

mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang ketertiban, kebersihan dan keindahan lingkungan, khususnya terkait 

dengan implementasi pasal 4 ayat 1 huruf c yang berlokasi di Jalan Gambir kota 

Tanjungpinang.  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Kegunaan Akademis  

 

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 

berarti bagi Ilmu Pemerintahan apakah berupa memperkuat teori yang ada sesuai 

dengan kegunaan ilmu pemerintahan itu, sebagai :  

Pelayanan, dengan adanya penelitian ini akan menjadi bahan referensi bagi 

peneliti akademis berikutnya dengan kajian, yang berhubungan dengan kualitas 

pelayanan public.  



Pembangunan, penelitian ini merupakan khazanah informasi bagi akademis yang 

nantinya dibutuhkan sebagai acuan kebijakan pembangunan bagi pemerintah.  

Pemberdayaan, hasil penelitian ini bisa sebagai informasi penting untuk kerjasama 

akademis dengan pemerintahan dalam pemberdayaan pedagang kaki lima yang 

ada di Jl. Gambir.  

Pengaturan, hasil penelitian ini jadi masukan oleh akademis kepada pemerintah 

untuk melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru dalam mengatasi implementasi 

perda no 8 tahun 2005.  

b. Kegunaan Praktis  

 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang 

berkepentingan dalam pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima di lokasi Jalan 

Gambir Kota Tanjungpinang dan daerah Tanjungpinang secara keseluruhan, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai barometer untuk melihat 

sejauhmana kinerja dan proses pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima sesuai 

dengan Perda No. 8 Tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan, dan keindahan 

lingkungan Kota Tanjungpinang.  

D. Konsep Operasional  

 

Konsep operasional adalah upaya untuk mendefenisikan ruang lingkup masalah 

penelitian sesuai dengan variabel dan indikator yang perbedaan penafsiran dalam 

menganalisa penelitian ini. Konsep operasional yang merupakan pokok bahasan 



bagian berikutnya, agar dapat memberikan arahan dalam penulisan selanjutnya. 

Untuk memperoleh hasil penelitian secara empiris maka konsep penelitian yang 

masih abstrak harus dioperasionalkan agar benar-benar mengarah pada fenomena 

fokus penelitian. Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam 

melaksanakan implementasi menurut Edward III yang di kutip oleh Budi winarno 

(2007:174). 

1. Komunikasi  

 

Kebijakan bisa berjalan dengan efektif bahwa orang yang harus Melaksanakan 

kebijakan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, sehingga ketika ada 

perintah dari pimpinan Satpol PP untuk melakukan penertiban pedagang kaki 

lima, maka Satpol PP yang bertugas dilapangan bisa memahami tentang perintah 

yang akan akan mereka jalankan, selain itu pihak Satpol PP juga perlu 

mengadakan komunikasi dengan aparat instansi lainnya yang berkaitan dengan 

permasalahan penertiban kaki lima di lokasi Jalan Gambir. Agar implementasi 

kebijakan berjalan sesuai yang direncanakan maka Satpol PP alangkah baiknya 

melakukan komunikasi dengan kelompok sasaran yakni pedagang kaki lima 

sehingga nantinya kelompok sasaran dapat memahami bahkan menerima 

penertiban itu.  

2. Sumberdaya  

 

Keberhasilan kebijaksanaan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan 

Daerah Kota Tanjungpinang nomor 8 tahun 2005 tentang ketertiban, kebersihan 



dan keindahan lingkungan adalah jika aparatur Satpol PP dapat memahami apa 

yang menjadi tujuan dari peraturan daerah tersebut.  

3. Struktur Birokrasi  

 

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang 

Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kota Tanjungpinang, melaksanakan 

tugas dilapangan jelas sudah diatur dalam SOP Satpol PP bahwa aparat Satpol PP 

yang bertugas di lapangan terdiri dari Regu Patroli I,II,III dan TON Dalmas 

merekalah yang bertugas untuk melakukan penertiban pedagang 



kaki lima di lapangan dan Kantor Satpol-PP Kota Tanjungpinang memiliki 3 

(tiga) seksi, yaitu :  

a. Seksi operasional dan trantib yang bertugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan pelaksanaan penegakan Perda dan Peraturan Perundang-undangan dan 

berfungsi melaksanakan penegakan Perda dan Keputusan Walikota serta 

ketentuan Perundang-undangan yang menjadi wewenang Walikota dalam rangka 

pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat salah satunya.  

b. Seksi pembinaan dan pengawasan, bertugas menyiapkan bahan perumusan 

kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, salah satu fungsinya 

adalah penyusunan rencana, program kegiatan, seksi pembinaan dan pengawasan.  

c. Seksi pengembangan kapasitas dan sarana prasarana, bertugas untuk 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan yang berhubungan dengan 

pengembangan kapasitas dan sarana prasarana Satpol-PP Kota Tanjungpinang, 

salah satu yang menjadi fugsinya adalah penyusunan rencana program kegiatan 

seksi pengembangan kapasitas dan prasarana  

 

Adapun yang menjadi indikator dari standar opersional prosedur adalah:  

a. Rincian tugas yang jelas adalah langkah-langkah yang diambil SKPD Kantor 

Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam rangka mengoptimalkan implementasi 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan khususnya dalam melakukan penertiban 



pedagang kaki lima di lokasi Jalan Gambir, dengan menitik beratkan pada 

perincian tugas yang jelas kepada setiap  

personil Satpol PP Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, indikator rincian tugas 

yang jelas ini mengandung unsur-unsur sebagai berikut:  

1. Tugas-tugas dirinci sesuai dengan bidang atau unit kerja maupun seksi-seksi 

yang ada terutama dibidang Seksi Operasional yang secara langsung menangani 

atau aktor yang melakukan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah 

Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan.  

2. Rincian tugas dibuat secara jelas, sehingga dalam pelaksanaan tugas di 

lapangan lebih terarah.  

3. Rincian tugas tidak berbenturan dengan tugas unit kerja lain.  

4. Pemberlakuan sanksi adalah merupakan langkah-langkah yang diambil SKPD 

Kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang dalam rangka mengoptimalkan penegakan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan, dengan menitikberatkan pemberlakuan 

sanksi yang tegas terhadap setiap pelanggaran atas kebijakan yang berlaku. 

Dengan demikian, indikator pemberlakuan sanksi mengandung unsur-unsur 

sebagai berikut:  

a) Pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum 

dalam Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 



Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan yang tercantum pada bab III 

ketentuan Pidana sebagai berikut “Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat  

 

diancam dengan Pidana kurungan paling lama 3 ( Tiga ) bulan kurungan atau 

denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,-“  

b) Melaksanakan prosedur pemberian sanksi yang manusiawi, maksudnya 

sebelum pemberian sanksi sesuai peraturan di atas alangkah baiknya diingatkan 

dengan baik bila perlu adakan pendekatan secara persuasive ibarat kata pepatah 

seperti menarik benang dalam tepung.  

4. Kecenderungan-kecenderungan  

 

Kecenderungan dari pelaksana kebijakan merupakan faktor ke empat yang 

mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika 

para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dan hal ini adanya 

dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana 

yang diinginkan oleh para pembuat keputusan awal. Demikian pula sebaliknya, 

bila tingkah laku-tingkah laku atau prespektif-prespektif para pelaksana berbeda 

dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan 

menjadi semakin sulit. Indikator dari kecenderungan-kecenderungan ada 2 yaitu:  

a. Pengangkatan birokrat  

 



Kecenderungan-kecenderungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan 

yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan 

adalah bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang 

diinginkan.  

b. Beberapa Insentif  



Mengubah personil dalam birokrasi pemerintah merupakan pekerjaan yang sulit 

dan tidak menjamin proses implementasi dapat berjalan dengan lancar. Menurut 

Edwards salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi kecenderungan para 

pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif-insentif (Budi Winarno, 

2007:145). Oleh karena pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan 

mereka sendiri, maka memanipulasi insentif-insentif oleh para pembentuk 

kebijakan tingkat tinggi besar kemungkinan mempengaruhi tindakan-tindakan 

para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan-keuntugan atau 

biaya-biaya tertentu barangkali akan menjadi faktor pendorong yang membuat 

para implementor melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai 

upaya unyuk memenuhi kepentingan-kepentingan pribadi (self-interst), organisasi 

atau kebijakan substantif.  

E. Metode Penelitian  

1. Jenis Penelitian  

 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Arikunto(2006:16) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif lebih mengutamakan proses daripada 

hasil. Penelitian deskriptif ini lebih ditekankan pada bagaimana gejala itu 

timbul.Dari penjelasan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa penelitian diskrptif 

adalah penelitian yang bertujuan memahami gejala-gejala sosial yang terjadi dan 

dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Jadi penelitian dilakukan 

dengan maksud mengetahui bagaimana pelaksanaan penertiban pedagang kaki 

lima di lokasi Jalan Gambir dalam 13  



mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang nomor 8 tahun 

2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan lingkungan?  

2. Lokasi Penelitian  

 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kantor Satpol PP Kota Tanjungpinang dan 

lokasi Jalan Gambir.  

3. Informan  

 

Menurut Arikunto (2002: 108)” Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan 

oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”, populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Satpol PP Kota Tanjungpinang yang 

bejumlah 253 orang.  

Informan kunci yang diambil adalah seorang Kasatpol PP, 1 orang Kabid 

Operasional Satpol PP, 1 orang Kasi Operasional Satpol PP, 1 orang Komandan 

Pleton Patroli Satpol PP, 1 orang Komandan Dalmas dan 3 orang pedagang kaki 

lima. Maka totalinforman seluruhnya adalah 8 orang dan masih bisa bertambah 

informannya tergantung kebutuhan pada saat nanti dilakukan penelitian.  

4. Sumber dan jenis  

a. Data Primer  

 

Yaitu data yang di proses langsung dari informan yang menjadi sasaran penelitian 

yang meliputi data tentang implementasi kebijakan penertiban pedagang kaki lima 



yang dilaksanakan oleh pegawai Satuan Polisi Pamong Praja bidang ketentraman 

dan ketertiban kota Tanjungpinang terhadap pedagang kaki lima di lokasi Jalan 

Gambir.  

b. Data sekunder  

 

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk suatu 

maksud yang lain tetapi digunakan kembali oleh analisis dalam suatu desain riset 

yang baru. Data sekunder ini diperoleh langsung dari kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Tanjungpinang seperti, buku dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan permasalahan penelitian.  

5. Teknik dan alat Pengumpulan Data  

 

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa teknik, sebagai berikut:  

a. Observasi  

 

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau 

peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.Yaitu 

pengumpulan data yang dilakukan dengan secara langsung terhadap obyek yang 

akan diteliti dengan mengadakan pencatatan terhadap kejadian atau peristiwa yang 

terjadi. Sebagai alat pengumpulan data yang terjadi digunakan dalam daftar 

checklist.  

b. Wawancara  

 



Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang dan penulis terlebih dahulu menyusun suatu 

daftar sistematis mengenai implementasi kebijakan, tentang penertiban pedagang 

kaki lima sesuai tugas pokok Satpol PP Kota Tanjungpinang, dalam 

mengoptimalkan sarana dan personil yang ada sedemikian rupa guna menunjang 

informasi atau data yang diperoleh dari kuisioner atau angket. Pedoman 



wawancara ini ditujukan kepada informan kunci, yaitu Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan karena penelitian ini memperoleh data-data dan informasi 

yang menunjang dalam proses penelitian yang berkaitan dengan masalah 

penelitian ini. Diharapkan teknik ini dapat membatu dalam penelitian dengan 

mengumpulkan data primer serta dapat mengumpulkan data-data yang tidak 

terjaring melalui wawancara, alat bantu yang digunakan adalah peraturan daerah.  

F. Teknik Analisa Data  

 

Data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode penelitian karena 

dengan analisa data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam 

memecahkan masalah penelitian.Dari penelitian tersebut dapat dijelaskan bahwa 

proses analisa dapat dilakukan setelah melalui proses klasifikasi. Proses 

klasifikasi yang dimaksud adalah mengklasifikasi data yang diperoleh dalam 

penelitian kedalam kelompok atau kategori-kategori tertentu sehingga dengan 

demikian dalam kegiatan selanjutnya, data menjadi sangat mudah untuk 

dimamfaatkan. Dengan kata lain upaya klasifikasi data merupakan langkah awal 

dalam mengadakan perubahan data mentah menuju pada pemamfaatan data, 

sehingga akan terlihat adanya suatu keterikatan antara satu data dengan yang lain.  

Analisa yang dilakukan sejak awal sampai akhir penelitian bertujuan untuk 

memahami makna yang terkandung dalam data. Data yang diperoleh akan 

dianalisa melalui analisa deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dilukiskan 



atau digambarkan secara sistematis sehingga dapat diperoleh suatu kesimpulan. 16 

G. Hasil Penelitian  

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 

2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan (Studi 

Kasus di Jalan Gambir Kota Tanjungpinang Tahun 2012-2013)  

 

Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 

sebagai petunjuk dalam melaksanakan penegakan Perda terutama Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan maupun dalam 

melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban umum. Adapun Prosedur Tetap 

Operasional Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang terdiri dari :  

1. Prosedur Operasional ketentraman dan ketertiban umum.  

2. Prosedur Operasional Pelaksanaan penanganan penyelesaian kasus penegakan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan Prosedur pelaksanaan Patroli  

3. Prosedur operasional penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.  

4. Prosedur operasional penertiban pedagang Kaki lima  

Di dalam mengimplementasikan Perda Tanjungpinang nomor 8 tahun 2005 

khususnya pada pasal 4 ayat 1.c, penulis sebagai peneliti berusaha 

mendeskriptifkan proses implementasi tersebut yang sebagai implementatornya 

adalah Satpol PP Kota Tanjungpinang. Menurut teori Edwards III ada 4 variabel 



yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi, diantaranya ; 

komunikasi, sumberdaya, struktur birokrasi dan kecendrungan-kecendrungan. 17 

a. Komunikasi  

Berdasarkan beberapa wawancara yang dilakukan penulis kepada informan pada 

penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan analisa bahwa komunikasi 

dalam bentuk lisan sangat diperlukan bagi implementator untuk menjalankan 

tugas dengan baik, karena pada perintah yang diturunkan oleh atasan atau 

komandan, kadang perlu penjelasan yang lebih terang dan ini membutuhkan 

komunikasi yang timbal balik tidak bisa lewat komunikasi tulisan yang satu arah. 

Tetapi perintah tertentu diperlukan secara tertulis untuk menguatkan kedisiplinan 

dan ketegasan atasan supaya bawahan dapat menjalankan secara sempurna. Selain 

itu perintah tertulis harus dilakukan karna tuntutan administrasi negara seperti 

laporan tertulis yang harus dibuat oleh komandan regu atas kerja anggotanya.  

Berdasarkan wawancara informan yang berbeda telah menguatkan analisa penulis 

bahwa Wali Kota sebagai pimpinan pemerintah Kota Tanjungpinang 

mengarahkan pada pendekatan yang persuasive sehingga walaupun Kasatpol PP 

sebagai implementator tertinggi tidak berani mengambil kebijakan yang melewati 

acuan dari pimpinan tertinggi di Kota Tanjungpinang. Akibat dari pendekatan 

persuasive yang begitu lama dengan tidak ada batasnya akan kebijakan yang tegas 

sehingga antara implementator yang di lapangan dengan pedagang kaki lima telah 

melebur satu sama lainnya sehingga memunculkan psykologi yang tersendiri yaitu 

membuat kedekatan sekali antara petugas dengan pedagang kaki lima.  

b. Sumberdaya  



Untuk menindak lanjuti beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang 

telah dijelaskan oleh penulis, maka disini penulis perlu dan ingin memberikan 

saran-saran yaitu:  

1. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang agar menyediakan sarana mobil yang 

bisa mengangkut barang-barang hasil penertiban di lapangan.  

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan bahwa SDM 

terutama PPNS diSatpol PP masih kurang maka penulis menyarankan agar Kantor 

Satpol PP segera menyekolahkan anggota Satpol PP untuk dididik menjadi PPNS.  

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang agar memperhatikan lokasi pemilihan tempat 

yang strategis untuk para pedagang kaki lima agar para pedagang dapat berjualan 

dengan nyaman dan banyak pembelinya.  

4. Kepada Kepala Satpol PP untuk dapat memantau atau mengevaluasi setiap unit 

kerja dari bawahannya lebih teliti lagi sebab penulis telah menemukan tidak 

adanya laporan yang dicatat oleh anggota patroli selama bulan Agustus tahun 

2013.  

5. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang selain pendekatan persuasive maka 

tidak ada salahnya menerapkan tindakan tegas sampai ketingkat sanksi tentunya 

setelah terlebih dahulu pada tingkat persuasive, tapi harus dengan target waktu 

sampai bila persuasive ini dijalankan, sebab dalam temuan penulis dari tahun 

2012 dengan 2013 hingga sampai saat ini belum pernah ada ketegasan sampai 

tingkat sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP di Jl. Gambir.  



6. Kepada seluruh akademis, masyarakat serta Instansi mana saja dapat 

melanjutkan kajian penelitian ini dengan kupasan yang lain lagi, karna selama 

penelitian ini banyak disisi lain peneliti lihat yang harus dikaji lagi, gunanya 

adalah untuk kebaikan kita bersama.  

 

Keberhasilan dan keefektifan implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota 

Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan terutama dalam penertiban pedagang Kaki lima dapat 

dilihat dari pemanfaatan sumberdayanya, baik dari segi kualitas dan kuantitas 

sumberdaya manusia, finansial juga dari segi waktu.  

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan, penulis menganalisa bahwa 

kebanyakan pendapat dari informan secara umum memang memiliki sumber daya 

manusia yang tidak dibawah standart sebab ada cukup banyak tamatan sarjana. 

Keberadaan sumber daya manusia (selanjutnya disingkat SDM) dalam 

implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan Lingkungan studi penertiban pedagang Kaki lima sangat berperan 

penting. SDM merupakan faktor penting yang bertugas mengelola dan 

memberdayakan faktor-faktor lainnya. Keberadaan anggaran yang mencukupi dan 

sarana prasarana yang lengkap tidak akan membuat impelementasi kebijakan 

berhasil jika tidak didukung dengan sumber daya manusia yang profesional. 

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perda Kota Tanjungpinang No.8 Tahun 

2005 Tentang K3 studi penertiban pedagang Kaki lima dilokasi Jalan Gambir, dari 



segi kuantitas, SDM Satpol-PP Kota Tanjungpinang Seksi Operasional dan 

Trantib sudah mencukupi, hal ini dapat dilihat dari jumlah masing-masing regu 20  



yang ada di Seksi Operasional dan Trantib dan masing-masing regu ini 

dikoordinir oleh seorang komandan Regu.  

c. Struktur Birokrasi  

 

Sesuai SOP (Standart Operational Prosedure) dalam melaksanakan tugas 

dilapangan jelas sudah diatur dalam SOP Satpol PP bahwa aparat Satpol PP yang 

bertugas dilapangan terdiri dari Regu Patroli I,II,III dan TON Dalmas merekalah 

yang bertugas untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima dilapangan 

termasuk diwilayah Jalan Gambir.  

Menurut analisa penulis masalah penetapan petugas penertiban ini, anggota 

tergantung dari sprint. Kalau di sprint itu mereka diperintahkan untuk ikut turun 

menertibkan, harus siap ikut menertibkan. Dan kalau yang ditertibkan itu ternyata 

banyak, maka Satpol PP bisa saja turun 1 pleton untuk menertibkan. Jadi, 

tergantung sasaran yang akan ditertibkan. Penulis melihat bahwa pembagian tugas 

di satuan polisi pamong praja ini telah dibagi berdasarkan grup atau kelompok. 

Sedangkan kelompok itu telah diberi tanggungjawab pada tempat-tempat tertentu 

sehingga tugas mereka tidak tumpang tindih ini menunjukan bahwa dalam 

menjalankan implementasi Perda No.8 tahun 2005 ini telah dijalankan dengan 

struktur yang baik.  

d. Kecenderungan-kecenderungan  

 

Kecendrungan merupakan factor psikologi yang dimiliki oleh setiap komponen-

komponen yang menentukan implementasi dari Perda Kota Tanjungpinang no.8 



tahun 2005. Sikap yang diberikan oleh Satpol PP mulai dari Pimpinan sampai 

anggota-anggota yang dilapangan terhadap kebijakan yang telah  



diambil atau diputuskan oleh atasannya itu. Adakah mereka memberikan 

dukungan atau loyalitasnya ataukah tidak (alias biasa-biasa saja). Nah, sifat 

keberpihakan atau ketidakberpihakan merupakan factor penting bagi implementasi 

atas kebijakan Perda tersebut.  

Kasat Satpol PP merupakan pimpinan yang tertinggi implementator dari Perda 

Kota Tanjungpinang no. 8 tahun 2005. Kecendrungan yang diterapkan oleh beliau 

dalam penertiban pedagang kaki lima dilapangan adalah dengan pendekatan yang 

persuasive.  

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan maka penulis dapat menganalisa, bahwa 

dalam implementasi Perda no. 8 tahun 2005 ini para pemimpin implementasi telah 

cendrung memilih pendekatan persuasive. Kecendrungan ini mereka pilih karena 

mereka telah memiliki cara pandang yang berbeda dengan cara pandangan yang 

lama, bahwa pedagang kaki lima adalah bagian dari potensi ekonomi yang harus 

dipelihara dan dikembangkan, cuma saja bagaimana supaya mereka tertib dengan 

tidak melanggar fasilitas umum yang ada.  

Kecendrungan ini telah berkembang diberbagai kota dan kabupaten yang ada di 

Indonesia akhir-akhir ini. Kecendrungan yang berpihak kepada pedagang kaki 

lima ini merupakan iklim yang bagus untuk pensuksesan implementasi Perda 

No.8 tahun 2005, walaupun kenyataan belum mencapai hasil yang nyata. Akan 

tetapi kecendrungan ini merupakan modal untuk mendorong para pemimpin 

menemukan lagi inovasi baru akan kebijakan yang membantu pencapaian 

implementasi yang maksimal dari Perda No. 8 tahun 2005.  



 

H. Penutup  

1. Kesimpulan  

 

Dengan melakukan observasi dan wawancara, serta dokumentasi maka hasil 

penelitian yang dilakukan penulis menyatakan didapatkan kesimpulan bahwa 

implementasi dari Perda Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 

Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan Lingkungan terutama dalam penertiban 

terhadap pedagang kaki lima di lokasi Jalan Gambir oleh Satpol PP Kota 

Tanjungpinang sebagai implementatornya Satpol PP sampai saat ini belum 

menunjukan hasil yang signifikan sebab pedagang kaki lima di Jalan Gambir 

sampai saat ini masih ada, bahkan dalam observasi dilapangan menunjukan 

adanya peningkatan.  

Merujuk pada teori Edwards III bahwa ada 4 variabel yang berperan penting 

dalam pencapaian keberhasilan implementasi, yaitu ; komunikasi, sumber daya, 

struktur birokrasi dan kecendrungan. Walaupun implementasi hasilnya tidak nyata 

tetapi setidaknya pemerintah Kota Tanjungpinang telah berusaha melalui Satpol 

PP untuk menertipkan pedagang kaki lima dengan menjalin komunikasi 

persuasive dengan merelokasi pedagang kaki lima yang ada di Jalan Gambir, yaitu 

memberikan bantuan kios secara gratis selama 3 bulan sebanyak 30 kios. Akan 

tetapi pendekatan ini gagal karena para pedagang tidak betah karena pembeli yang 

sepi. Penulis berkesimpulan relokasi ini sebenarnya termasuk diantar solusi yang 

terbaik, mungkin sewaktu mengambil kebijakannya yang terkesan tidak optimal 



karena terbukti dilapangan ditemukan kenyataan bahwa pemilihan tempat tidak 

melibatkan objek sasaran yaitu pedagang kaki limanya. Untuk saat ini kebijakan 

persuasive yang masih terpakai  



adalah membatasi waktu jual pedagang sayur yang menggunakan jalan raya 

sebagai tempat aktifitas mereka di Jalan Gambir sampai jam 7.00 pagi.  

Dalam hal sumber daya manusianya maka pemerintah Kota Tanjungpinang sudah 

memiliki jumlah personil, pengalaman serta pengetahuan yang memadai. Anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja Tanjungpinang sudah cukup lumayan sebanyak 253 

orang dan kesemuanya anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 

sebelum bertugas terlebih dahulu di berikan Pendidikan Dasar Kepamongprajaan 

agar dalam bertugas bisa memahami tentang tugas yang akan dipikulnya.  

Akan tetapi sarana prasarana yang dimiliki oleh Kantor Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Tanjungpinang masih tergolong kurang karena belum memiliki mobil 

pengangkut hasil penertiban sehingga Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tanjungpinang sering meminjam lori umum, memang pada saat ini 1 unit mobil 

Dalmas, 3 unit mobil patrol dan 6 unit kenderaan bermotor disamping itu ada juga 

kelengkapan komputer dan sebagainya. Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tanjungpinang saat ini melakukan pengawasan setiap harinya oleh Anggota 

Satpol PP Regu Patroli dan Regu Dalmas. Hasil pengawasan yang dilakukan telah 

mereka lakukan pencatatan atau recording. Guna recording ini sangat penting 

untuk mengambil keputusan, sementara dalam pencatatan yang dilakukan oleh 

petugas dilapangan ditemukan ketidak disiplinan dan ini dibuktikan ditemukanya 

oleh penulis ada satu bulan tidak diisi oleh grup patroli untuk pencatatan di bulan 

Agustus tahun 2013. 24  



Struktur Birokrasi Satpol PP sudah mendukung kearah pensuksesan implementasi 

dengan menghindari dari hal-hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Petugas 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang dalam mengimplementasikan 

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan Lingkungan selalu melakukan Koordinasi dengan 

instansi terkait seperti TNI ( Kodim 0315 ), Polres Tanjungpinang, terutama 

dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima di lokasi Jalan Gambir dengan 

tujuan agar tidak menimbulkan masalah lain yang tidak diinginkan.  

Dalam melaksanakan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang 

selalu melalui pembagian tugas yang jelas dan pembagian wilayah sehingga 

pertanggungjawaban pekerjaan lebih jelas. Sedangkan dalam pelaksanaan tugas 

setiap harinya Aparat Satuan Polisi Pamong Praja haruslah sesuai dengan 

Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi 

Pamong Praja Kota Tanjungpinang, sehingga sebelum pelaksanaan tugas 

dilapangan haruslah dilengkapi dengan surat perintah tugas, kemudian dalam 

menangani penert  

2. Saran  

Untuk menindak lanjuti beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang 

telah dijelaskan oleh penulis, maka disini penulis perlu dan ingin memberikan 

saran-saran yaitu:  

1. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang agar menyediakan sarana mobil yang 

bisa mengangkut barang-barang hasil penertiban di lapangan.  



 

2. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis dilapangan bahwa SDM 

terutama PPNS diSatpol PP masih kurang maka penulis menyarankan agar Kantor 

Satpol PP segera menyekolahkan anggota Satpol PP untuk dididik menjadi PPNS.  

3. Pemerintah Kota Tanjungpinang agar memperhatikan lokasi pemilihan tempat 

yang strategis untuk para pedagang kaki lima agar para pedagang dapat berjualan 

dengan nyaman dan banyak pembelinya.  

4. Kepada Kepala Satpol PP untuk dapat memantau atau mengevaluasi setiap unit 

kerja dari bawahannya lebih teliti lagi sebab penulis telah menemukan tidak 

adanya laporan yang dicatat oleh anggota patroli selama bulan Agustus tahun 

2013.  

5. Kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang selain pendekatan persuasive maka 

tidak ada salahnya menerapkan tindakan tegas sampai ketingkat sanksi tentunya 

setelah terlebih dahulu pada tingkat persuasive, tapi harus dengan target waktu 

sampai bila persuasive ini dijalankan, sebab dalam temuan penulis dari tahun 

2012 dengan 2013 hingga sampai saat ini belum pernah ada ketegasan sampai 

tingkat sanksi yang dilakukan oleh Satpol PP di Jl. Gambir.  

6. Kepada seluruh akademis, masyarakat serta Instansi mana saja dapat 

melanjutkan kajian penelitian ini dengan kupasan yang lain lagi, karna selama 

penelitian ini banyak disisi lain peneliti lihat yang harus dikaji lagi, gunanya 

adalah untuk kebaikan kita bersama.  
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