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ABSTRAK 
 
 Implementasi atau pelaksanaan kebijakan merupakan salah satu tujuan pemerintah 

dalam membentuk suatu sistem pemerintahan yang baik, seperti pada Peraturan Walikota 

Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja pegawai negeri sipil dan honorer di 

lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

 Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk mengetahui faktor 

implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja 

pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. Peneliti 

menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling dengan informan berjumlah 13 

orang terdiri dari 5 orang pegawai negeri sipil dan 7 orang honorer dengan kepala kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja sebagai informan kunci. 

 Pada penelitian ini konsep teori yang digunakan merupakan sebuah teori dari Edward 

III bahwa variabel keberhasilan implementasi yaitu : Komunikasi, Sumber Daya, 

Kecenderungan-kecenderungan dan Struktur Birokrasi. 

Dari  hasil penelitian ini diharapkan pegawai Satpol PP Kota Tanjungpinang 

mempunyai tingkat kesadaran yang tinggi dalam melaksanakan tugasnya serta melaksanakan 

semua peraturan yang berlaku dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 

2011 tersebut.  

Kata kunci: Implementasi, Peraturan Walikota, Jam Kerja PNS dan Honorer 

A. Pendahuluan 

1. Latar Belakang  

Pemerintah Kota Tanjungpinang telah mengeluarkan produk hukum atau Peraturan 

Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja pegawai negeri sipil dan honorer di 

lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui aparatur pemerintahan dengan cara 

membuat suatu kebijakan atau sebuah aturan yang dapat ditindak lanjuti serta dapat 



dipatuhi oleh aparatur pemerintahan, adapun maksudnya adalah dimulai dengan 

peningkatan terhadap kinerja para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, permasalahan yang rutin terjadi dalam meningkatkan kualitas kerja 

aparatur pemerintah salah satunya yaitu seringkali pegawai khususnya dilingkungan 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang masuk kerja tidak tepat waktu, 

dalam melaksanakan tugas kedinasan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Tanjungpinang tidak melaksanakan tugas harian serta tidak melaksanakan tugas dan 

tanggung jawab tanpa keterangan.  

Fenomena-fenomena tersebut terjadi  karena lemahnya pengawasan dan tindakan dari 

kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang. Permasalahan 

tersebut perlu penanganan dan tindakan yang tegas dengan cara meningkatkan fungsi 

pengawasan serta tindakan dari kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 

Tanjungpinang. Berdasarkan penjelasan diatas terdapat 15 pegawai Satuan Polisi 

Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang yang tidak melaksanakan tugas harian 

dengan keterangan tidak mengikuti apel pagi dan 15 pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab tanpa 

keterangan dalam hal ini melakukan pelanggaran tentang jam kerja yaitu Peraturan 

Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011. 

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 belum terlaksana karena 

adanya gejala–gejala yang terjadi, yang berhubungan dengan jam kerja pegawai negeri 

sipil dan honorer di lingkungan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, antara lain : 

1. Dalam melaksanakan tugas, beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja 

Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak melaksanakan kegiatan harian serta terlambat 

mengikuti apel pagi. 



2. Beberapa pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang tidak 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yaitu tanpa memberikan keterangan.  

3. Kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 

2011 kepada anggota Satuan Polisi Pamong Praja. 

2. Rumusan Masalah 

Bagaimana Implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor  40 Tahun 2011 

Tentang Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Honorer Di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang (Studi kasus Kantor Satuan Polisi Pamong Praja)? 

3. Tujuan & kegunaan penelitian 

a. Tujuan 

Untuk  mengetahui Faktor Implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang 

Nomor  40 Tahun 2011 Tentang Jam Kerja Pegawai Negeri Sipil Dan Honorer Di 

Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja) 

b. Kegunaan 

Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi mahasiswa yang tertarik untuk mengkaji 

atau melakukan penelitian yang berkaitan dengan implementasi peraturan walikota. 

4. Konsep operasional 

Adapun konsep operasional  implementasi kebijakan menurut Edward III dalam 

Winarno (2012:177) : 

1. Komunikasi 

a. Menyebarkan himbauan 

b. Mengadakan sosialisasi  

 

 



 2. Resouces (sumber daya) 

a. Mengadakan pendidikan dan  

b. Melakukan penertiban  

 3. Disposisi 

 a. Kesadaran untuk mematuhi peraturan tentang jam kerja. 

b. Pemberian sanksi atau hukuman disiplin  

 4. Struktur birokrasi 

a. Mengadakan koordinasi  

 b. Melakukan pengawasan  

5.  Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian deskriptif  dengan menggunakan data kualitatif yang dinyatakan 

dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. 

b. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 

Tanjungpinang.  

c. Informan  

Informan penelitian secara keseluruhan berjumlah 253 orang, Penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling, karena peneliti akan memilih subjek yang 

memiliki pengetahuan dan informasi tentang fenomena yang tengah diteliti. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi informan dalam penelitian ini 

berjumlah 13 orang terdiri dari : Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Pemerintah Kota Tanjungpinang berjumlah satu orang sebagai key informan, Staf 

Penegakkan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satuan Polisi Pamong Praja 

Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari dua orang, Staf Sumber Daya Aparatur 



(SDA) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari dua 

orang, Regu Petugas Tindak Internal (PTI) Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 

Kota Tanjungpinang terdiri dari dua orang,Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi 

Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari tiga orang dan Honorer 

Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang terdiri dari tiga orang. 

d. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber yang 

asli. Penelitian ini sumber aslinya : identitas responden (Satpol PP) terkait 

masalah jam kerja pegawai negeri sipil dan honorer, serta key informan yaitu 

Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang melengkapi data primer, yang 

diperoleh melalui dokumen-dokumen dan literatur, seperti sejarah singkat 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjungpinang, visi dan misi Satuan Polisi 

Pamong Praja  Kota Tanjungpinang, struktur organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja, tugas, pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja. 

6. Teknik dan Alat Pengumpulan  Data 

 Untuk mengumpulkan data penelitian maka digunakan teknik, yaitu: 

a. Observasi 

Teknik observasi ini melakukan pengamatan langsung dilapangan berkenaan 

dengan jam kerja pegawai negeri sipil dan honorer anggota Satuan Polisi Pamong 

Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

 

 



b. Wawancara 

Wawancara adalah peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada 

responden untuk mendapatkan data mengenai jam kerja pegawai negeri sipil dan 

honorer Satuan Polisi Pamong Pemerintah Kota Tanjungpinang dengan alat 

pengumpulan data yang digunakan yaitu pedoman wawancara. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku–buku atau literatur–literatur 

yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sedangkan alat-alat yang 

digunakan pada penelitian ini antara lain, alat perekam suara, lembar wawancara, 

kamera, kertas catatan lapangan.  

7. Tekhnik Analisis Data 

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan, dan perilaku 

orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian 

yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu 

individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu. Jadi teknik analisis kualitatif 

pada penelitian ini adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengetahui “Implementasi 

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja pegawai 

negeri sipil dan honorer di lingkungan pemerintah kota Tanjungpinang (studi kasus kantor 

Satuan Polisi Pamong Praja)” yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar.  

Pada penelitian ini menggunakan triangulasi untuk keabsahan data, sesuai dengan 

pendapat Moleong (2002:178) menyebutkan pengertian triangulasi adalah tekhnik 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau pembanding terhadap informasi yang di peroleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

 



B.  Landasan Teoritis 

     Menurut Ndraha (2003:44), bahwa pengertian ilmu pemerintahan adalah : 

“Ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintahan suatu unit kerja bekerja memenuhi dan 

melindungi tuntutan yaitu harapan dan kebutuhan yang diperintah akan jasa publik dan 

layanan sipil dalam hubungan pemerintah”.  

1. Kebijakan Publik 

Menurut Nugroho (2003:51) Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama 

yang dicita-citakan. Dalam hal ini tujuan yang dicita-citakan adalah sesuai dengan tujuan 

bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan 

Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Demokrasi, dan, Keadilan) dan UUD 

1945 (Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan hukum dan tidak semata-

mata kekuasaan), maka kebijakan publik adalah seluruh prasarana dan sarana untuk 

mencapai tempat tujuan tersebut. 

Pengertian kebijakan publik menurut Anderson dalam Winarno (2012:21) : 

“Kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh 

seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu 

persoalan”. 

Berdasarkan pengertian di atas bahwa kebijakan publik adalah suatu keputusan yang 

dibuat oleh pemerintah berdasarkan permasalahan yang ada dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelengaraan pemerintah. 

2. Jenis-jenis Kebijakan Publik  

Arti kebijakan publik juga terdapat jenis-jenis kebijakan publik. Sesuai dengan jenis-

jenis kebijakan publik menurut Nugroho (2003:54-57) : 

1. Pembagian pertama dari kebijakan publik adalah makna dari kebijakan publik, 
bahwa kebijakan publik adalah hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk 
dikerjakan dan hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk tidak dikerjakan atau 
dibiarkan. 



2. Pembagian jenis kebijakan publik yang kedua adalah bentuknya. Kebijakan publik 
dalam arti luas dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kebijakan dalam bentuk 
peraturan pemerintah yang tertulis dalam bentuk peraturan perundangan, dan 
peraturan-peraturan yang tidak tertulis namun disepakati, yaitu yang disebut 
sebagai konvensi-konvensi.  

  
Dalam hal ini jenis-jenis kebijakan publik ada dua, yang pertama bahwa kebijakan 

publik dilihat dari makna kebijakan publik yaitu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, 

setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus dikerjakan serta dilaksanakan 

dan jenis kebijakan publik yang kedua yaitu kebijakan yang dibuat pemerintah dalam 

bentuk peraturan perundangan, peraturan daerah maupun peraturan yang berdasarkan 

keputusan kepala daerah. 

3. Implementasi Kebijakan  

Pengertian Implementasi atau pelaksanaan menurut Grindle dalam Winarno 

(2012:149): 

“Implementasi secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan 
(linkage) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak 
dari suatu kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, tugas implementasi mencakup 
terbentuknya “a policy delivery system”, dimana sarana-sarana tertentu dirancang dan 
dijalankan dengan harapan sampai pada tujuan-tujuan yang diinginkan.  

 
Berdasarkan pengertian di atas maka dapat peneliti simpulkan bahwa segala tindakan 

yang telah direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan oleh siapa saja yang ditunjuk 

sebagai pelaksana dan dimana rencana tersebut dilaksanakan serta alat-alat apa yang 

dibutuhkan untuk mendukung berjalannya rencana tersebut sesuai dengan rencana 

ataupun kebijakan yang telah dibuat dengan cara yang telah ditetapkan dalam kebijakan, 

hal ini sama dengan pendapat implementasi menurut Van Meter dan Van Hom (dalam 

Wahab, 2005:65) :  

“Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-
individu/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada 
tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan”. 

 



Implementasi atau pelaksanaan menurut Wijaya dan Suparda dalam Pasalong 

(2010:57), “implementasi adalah proses mentransformasikan suatu rencana kedalam 

praktik”. Disini dapat disimpulkan bahwa proses implementasi terbentuk dari suatu 

rencana yang kemudian dapat dipraktekkan. Hal serupa juga dikatakan oleh Daniel A. 

Mazmanian dan Paul A. Sabartier dalam Solichin Abdul Wahab (1990:51) 

mengemukakan bahwa : 

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam 
bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.  
 

Berbeda dari pendapat sebelumnya implementasi menurut  Edward dalam Winarno 

(2012:177) menyebutkan bahwa : 

“Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan 
kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang 
dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah 
yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami 
kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, 
suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan 
mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik 
oleh para pelaksana kebijakan. 

 
Berdasarkan pendapat diatas bahwa  dalam tahap kebijakan publik, jika suatu 

kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah,  kebijakan yang 

dikeluarkan tersebut harus diimplementasikan oleh para implementator karena ini 

menunjukkan keberhasilan dan ketidakberhasilan dari kebijakan tersebut. Adapun faktor 

yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan tersebut menurut Edward III dalam 

Winarno (2012:177), menyatakan bahwa faktor dalam proses implementasi kebijakan 

yang dapat dilihat dari : 

1. Komunikasi 

2. Resouces (sumber daya) 

3. Disposisi (kecenderungan-kecenderungan) 

 



4. Struktur birokrasi.  

4. Pegawai Negeri Sipil dan Honorer 

Pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 (a) Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 

tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri adalah 

mereka yang telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan 

sesuatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku”.     

Ketentuan umum pasal 1 Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 

menjelaskan definisi honorer : 

 “Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi 
pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah”. 

Yang mana dalam hal ini honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat yang 

berwenang dalam pemerintahan melalui Badan Kepegawaian Daerah untuk 

melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan yang penghasilannya dari 

anggaran pendapatan belanja daerah. 

A.   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisa data penelitian yang peneliti lakukan bahwa implementasi 

Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja pegawai negeri 

sipil dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang belum sepenuhnya 

terlaksana karena tidak semua pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah 

Kota Tanjungpinang mengimplementasikan dan mentaati Peraturan Walikota Tanjungpinang 

Nomor 40 Tahun 2011, hal ini dilihat dari hasil temuan penelitian pada beberapa indikator 

yang mempengaruhi dalam penilaian implementasi Peraturan Walikota tersebut : 



1. Dilihat dari segi komunikasi, menunjukkan bahwa pegawai negeri sipil dan honorer 

Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang 

mengetahui adanya Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 40 Tahun 2011 dan 

telah melaksanakan peraturan tersebut dengan jalan menyebarkan himbauan kepada 

pegawai negeri sipil dan honorer di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, dan juga 

melalui sosialisasi diadakan pada saat apel pagi. Namun dalam sosialisasi tidak semua 

anggota terlibat serta mengetahui adanya sosialisasi tersebut di karenakan tidak semua 

anggota satuan polisi pamong praja mengikuti apel pagi.  

2. Berdasarkan sumber daya, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 

Tanjungpinang dalam hal ini dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan bagi 

pegawai negeri sipil dan honorer Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 

Tanjungpinang sangat diperlukan guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dengan upaya meningkatkan kompetensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

serta menjalankan apa yang ada dalam peraturan, pelatihan tersebut telah dijalankan 

setiap tahunnya di lingkungan kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota 

Tanjungpinang melalui bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja. 

Sedangkan dalam melakukan penertiban berdasarkan wewenang dan tanggungjawab 

sesuai informasi yang diterima, tidak berjalan maksimal karena keterbatasan 

informasi serta tidak dilaksanakan sesuai dengan penentuan penertiban yang berlaku 

dalam peraturan walikota tersebut. 

3. Indikator Disposisi atau sikap dan komitmen dari pelaksanaan terhadap program, 

dalam hal ini kantor Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang tidak melaksanakan peraturan walikota tersebut secara sadar 

melainkan karena kewajiban untuk mematuhi peraturan walikota tersebut namun 

banyak juga yang tidak mematuhi peraturan tersebut karena alasan yang merupakan 



kepentingan pribadi, sementara itu pemberian sanksi atau hukuman disipilin sudah 

terlaksana sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja 

pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. 

4. Indikator Struktur Birokrasi yaitu Standar Operating Procedures (SOP) yang 

mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program di lingkungan kantor Satuan Polisi 

Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang sendiri memerlukan pengadaan 

koordinasi atau kerjasama dalam memilih koordinator yang tepat dalam 

mengimplementasikan Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja 

pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. hal 

ini dilakukan dengan cara pemilihan koordinator dipilih oleh atasan, sedangkan 

mengenai pengawasan terhadap pegawai negeri sipil dan honorer di Kantor Satuan 

Polisi Pamong Praja belum berjalan efektif hal ini disebabkan karena tidak efesiennya 

pengawasan yang berdasarkan tugas dan wewenangnya di lingkungan Pemerintah 

Kota Tanjunpinang. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil temuan mengenai implementasi Peraturan Walikota Tanjungpinang 

Nomor 40 Tahun 2011 tentang jam kerja pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan 

Pemerintah Kota Tannjungpinang, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai 

berikut : 

a. Seharusnya sosialisasi mengenai Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2011 tentang 

jam kerja pegawai negeri sipil dan honorer di lingkungan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang di kantor Satuan Polisi Pamong Praja tidak hanya dilakukan pada saat 

apel pagi  tetapi dapat dilakukan dengan mengadakan rapat atau pertemuan. 



b. Seharusnya penyampaian informasi mengenai peraturan walikota dapat di 

informasikan dengan jelas serta dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di 

dalamnya. 

c. Diharapkan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tanjungpinang 

mempunyai tingkat kesadaran tinggi dalam melaksanakan tugasnya serta 

melaksanakan semua peraturan yang berlaku dalam Peraturan Walikota Tanjungpinang 

Nomor 40 Tahun 2011 tersebut. 

d. Pengawasan harusnya dilakukan seefesien mungkin dalam mengimplementasikan 

peraturan walikota tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


