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                                                       ABSTRAK  

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 458 TAHUN 

2013TENTANG PENETAPAN KAWASAN PASAR KOTA LAMA 

TANJUNGPINANG  SEBAGAI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS DAN 

PERPARKIRAN, (STUDI PASAR KOTA LAMA KOTA TANJUNGPINANG 

TAHUN 2013). 

AGUNG DARMAWAN 

100565201093 

Lalu lintas dan parkir sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Ruang 

parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin besar 

volume lalu-lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju 

pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak 

cukup kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar 

kawasan tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan. Selanjutnya 

menganalisis langkah pemecahan masalah parkir dan menentukan langkah 

mengoptimalkan pengoperasian pasilitas parkir. Penelitian ini merupakan 

penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan 

meliputi data primer dan data sekunder. Sedangkan analisa data digunakan 

secara kualitatif. Tujuan dari pelaksanaan keputusan walikota   

Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 Tentang  penetapan kawasan pasar 

kota lama tanjungpinang adalah untuk menertibkan kawasan tertib lalu 

lintas dan perparkiran agar dapat terciptanya keselamatan dan kenyamanan 

di pasar kota lama kota Tanjungpinang.  Peraturan  tersebut memiliki 

potensi yang sangat besar dalam  mengatur  lalu  lintas  dan  perparkiran. 

Dari pelaksanaan keputusan ini diharapkan kedepannya kota Tanjungpinang 

akan terbebas dari kesemrautan kota yang diakibarkan oleh parkir liar dan 

pedagang kaki lima yang memenuhi trotoar dan jalan umum. Namun ada 

hal-hal yang harus di perhatikan dan disiapkan lagi oleh dinas terkait seperti 

isi dari kebijakan harus dievaluasi lagi kemudian sarana dan prasarana juga 

harus ditambah, sumber daya manusia juga harus ditambah agar dalam 

pelaksanaannya nanti dapat berjalan maksimal lagi dan yang paling penting 

adalah masalah tempat parkir yang juga harus disiapkan oleh pemerintah 

daerah. 

 

Kata Kunci : Implementasi, parkir, keputusan walikota. 
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                                                        ABSTRACT  

IMPLEMENTATION OF DECISION NUMBER 458 OF 2013 MAYOR OF 

THE CITY MARKET AREA DESIGNATION AS AN AREA OF CONDUCT 

TANJUNGPINANG OLD TRAFFIC AND PARKING, (MARKET STUDY 

YEAR OLD TOWN CITY TANJUNGPINANG YEAR 2013) 

AGUNG DARMAWAN 

                                                    100565201093 

traffic and parking is very important to be studied more in depth. Parking spaces 

required to be provided adequately. The greater the volume of traffic that move 

either the left or toward the center of activity, the greater the need for a parking 

space, when the vehicle is not enough to take on-street parking around the area, 

causing congestion. Further analyzing the parking problem solving steps and 

determine steps to optimize the operation of the parking facility. This research is 

descriptive qualitative. The types of data used include primary data and secondary 

data. While the qualitative data analysis used. The purpose of the implementation 

of the mayor's decision Tanjungpinang no 458 in 2013 On the determination of 

the market area of the old town area Tanjungpinang is to curb parking and traffic 

rules in order to create safety and comfort in the old town market town 

Tanjungpinang. The regulation has a huge potential in regulating traffic and 

parking. Of the implementation of this decision is expected in the future Nantin 

Tanjungpinang city will be free of the city kesemrautan diakibarkan by illegal 

parking and street vendors who meet the pavement and public roads. Decree No. 

458 Tanjungpinang mayor in 2013 On the determination of the market area of the 

old city is to curb the region Tanjungpinang orderly traffic and parking has been 

implemented, the implementation can be said to be going well. But there are 

things that need to be noticed and prepared again by the relevant agencies such as 

the content of the policy should be evaluated again then the facilities and 

infrastructure also must be added, human resources should also be added that the 

implementation will be able to run up again and the most important is the problem 

parking space must also be prepared by the local government. 

 

Keywords: implementation, parking, the mayor's decision. 
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A.     Latar Belakang  

         Otonomi daerah merupakan sebuah awal dalam hal peningkatan kualitas 

kehidupan masyarakat sekaligus ditujukan untuk peningkatan kemakmuran dan 

kesejahteraan masyarakat. Otonomi daerah menurut Undang-Undang RI Nomor 

32 Tahun 2004 yang disempurnakan dalam undang-undang RI nomor 12 tahun 

2008 adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat sesuai dengan Perundang-undangan sehingga Pemerintah daerah 

harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang selama ini dilaksanakan 

oleh Pemerintah Pusat.  

 Tujuan  utama otonomi daerah adalah tercapainya penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik (good governance) dengan landasan demokrasi yang 

menitik beratkan pada peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, 

memperhatikan keanekaragaman sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan 

diterapkannya otonomi daerah  maka banyak pula kebijakan-kebijakan yang di 

buat oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. 

Meningkatnya jumlah penduduk berpengaruh pada tingginya frekuensi 

kegiatan di pusat-pusat perniagaan,  sehingga permintaan  jasa transportasi 

semakin tinggi. Sebagian besar masyarakat banyak menggunakan kendaraan,  hal 

inilah yang mendorong semakin tingginya motorisasi penduduk dari tahun ke 

tahun, khususnya di pusat-pusat keramaian, hal inilah yang mendorong 

Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengatur ketertiban  lalu lintas dan 

perparkiran hal ini tertuang dalam  keputusan  Walikota Tanjungpinang  Nomor 
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458 Tahun 2013 Tentang penetapan  kawasan  Pasar  Kota  Lama Kota 

Tanjungpinang sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. 

          Masalah  lalu lintas dan  perparkiran bukanlah suatu fenomena yang baru.  

Lalu lintas dan  Perparkiran  merupakan masalah yang sering dijumpai dalam 

sistem transportasi.  Di banyak kota baik di Kota - Kota besar maupun Kota- Kota 

yang sedang berkembang selalu menghadapi masalah  parkir,  khususnya untuk  

kendaraan  roda  4 dan 2.  Masalah parkir tersebut akhir-akhir ini terasa sangat 

mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat- 

tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh 

kendaraan yang parkir di badan jalan. 

Secara umum  parkir dibagi menjadi 2 jenis yaitu : parkir di badan jalan ( on 

street parking ) dan parkir di luar badan jalan ( off street parking). Dimana parkir 

di badan  jalan merupakan masalah utama yang menyebabkan kemacetan di 

daerah perkotaan,  karena sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang 

bersangkutan. Selain parkir di badan jalan, masih ada parkir di luar badan jalan 

yang juga harus diperhatikan, baik pengaturan parkir maupun penentuan bentuk 

SRP ( Satuan Ruang Parkir ) yang tepat. 

Lalu lintas dan permasalahan parkir sangat penting untuk dikaji lebih 

mendalam, ruang parkir yang dibutuhkan harus tersedia secara memadai. Semakin 

besar volume lalu-lintas yang beraktivitas baik yang meninggalkan atau menuju 

pusat kegiatan, maka semakin besar pula kebutuhan ruang parkir, bila tidak cukup 

kendaraan tersebut akan mengambil parkir di tepi jalan di seputar kawasan 

tersebut, sehingga menyebabkan kemacetan.  
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Jadi parkir di jalan raya (on street parking) harus diatur dan dibatasi dengan 

cara  menyediakan ruang parkir sesuai kebutuhan,  serta akibat yang ditimbulkan 

oleh aktivitas parkir tersebut karena kecilnya ruang parkir dibandingkan dengan  

jumlah kendaraan yang memerlukan tempat parkir sedemikian besar. Selanjutnya 

menganalisis langkah pemecahan masalah parkir dan menentukan langkah 

mengoptimalkan pengoperasian fasilitas parkir.  

Kota Tanjungpinang  adalah  Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau dan 

Provinsi ini juga salah satu  Provinsi yang berbatasan  langsung dengan Negara 

lain seperti Malaysia dan  Singapura,  sehingga secara tidak langsung Kota 

Tanjungpinang akan semakin ramai sehingga  harus adanya penertiban  jalan yang 

terorganisir agar Kota Tanjungpinang bisa menjadi tertib dan rapi sehingga 

nantinya Kota Tanjungpinang bisa di jadikan contoh untuk daerah lain. 

  Kota Tanjungpinang terkenal sebagai salah satu  tujuan para pendatang 

dari berbagai Provinsi untuk mencari pekerjaan yang layak,  meningkatnya 

migrasi ke Kota Tanjungpinang ini praktis membuat peningkatan jumlah 

penduduk. Pertambahan penduduk  ini diakibatkan banyaknya pendatang ke 

Tanjungpinang. Proyeksi jumlah penduduk tengah tahun dirilis BPS Kepri 

menunjukkan angka pertambahan penduduk yang cukup signifikan. Tiga tahun 

terakhir,  rata-rata penduduk bertambah rata-rata sebanyak 3.000 orang. Berikut 

tabel jumlah penduduk Kota Tanjungpinang : 
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Tabel I.I 

Jumlah Penduduk Di Kota Tanjungpinang 

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang tahun 2013) 

Tahun 2011, jumlah penduduk Tanjungpinang berjumlah 196.910 orang. 

Jumlah  itu meningkat menjadi 199.618 orang di tahun 2012 atau bertambah 

sebanyak 2.708 orang.  Dan di tahun 2013,  jumlahnya meningkat cukup 

siginifikan,  naik menjadi 203.981 orang atau terdapat penambahan sebanyak 

4.300 orang.  

          Sehingga hal inilah yang  menyebabkan semakin padat dan  ramainya 

kendaraan yang berlalulalang di jalanan  apalagi menggingat luas wilayah Kota 

Tanjungpinang  hanya 239,50 km2 , akibat dari keramaian ini lalu lintas di Kota 

ini sangat padat  sehingga tidak jarang terjadi macet,  kondisi ini diperparah 

dengan rendahnya kesadaran masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas 

bahu jalan.  

Perkembangan Kota Tanjungpinang dari tahun ke tahun semakin 

memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat hal ini dapat dilihat 

 

TAHUN 

 

JUMLAH 

2011 126.728 

 

2012 199.618 

 

2013 203.981 
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dari  pengeluaran  rata-rata perkapita perbulan penduduk Kota Tanjungpinang 

pada tahun 2012 sebesar 1.130.844 rupiah, hal inilah yang mempengaruhi  pada 

meningkatnya kepemilikan kendaraan di Kota Tanjungpinang  yang makin 

meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk 

menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas 

masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan 

masyarakat akan lahan atau ruang parkir.  (Sumber : Badan Pusat Statistik Kota 

Tanjungpinang2013 ) 

Tabel. 1.2 

Jumlah Kendaraan DiKota Tanjungpinang 

 

No. 

Jenis 

Kendaraan 

Tahun 

2011 

Tahun 

2012 

Jumlah s.d 

Tahun 2013 

% 

Pertumbuhan 

Pertahun 

1 

Mobil 

Penumpang 

19.667 

Unit 

20.087 

Unit 20.507 Unit 2% 

2 Bus 331 unit 343 Unit 358 Unit 4% 

3 Mobil Barang 7.886 Unit 8.129 Unit 8.381 Unit 3% 

4 Sepeda Motor 

179.327 

Unit 

188.677 

Unit 198.027 Unit 4% 

Sumber : (Samsat Kota Kota Tanjungpinang  tahun 2013) 

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa jumlah kendaraan setiap tahunnya 

selalu meningkat, rata-rata peningkatan kendaraan setiap tahun nya antara 2 

sampai 4%  ini membuktikan keinginan  masyarakat untuk memiliki kendaraan 
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masih cukup tinggi. Oleh karena itu Pemerintah Kota Tanjungpinang harus 

mengkajii kembali masalah parkir, agar kemacetan tidak semakin parah. 

Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, 

menjadikan tempat kawasan lalu lintas dan tempat parkir sebagai unsur  

terpenting dalam  transportasi. Tidak seimbangnya pertambahan ruas jalan dengan 

pertambahan volume kendaraan dan  menyusul banyaknya ruko, minimarket,  

pusat perbelanjaan dan jenis bangunan lainnya yang didirikan tanpa lahan parkir 

yang proporsional, sebagian kecil saja yang menyediakan lahan parkir. 

         Jumlah  kendaraan di Kota Tanjungpinang setiap tahun meningkat dengan 

cepat, sementara pembangunan infrastruktur jalan tak sebanding dengan 

pertumbuhan kendaraan di Kota Tanjungpinang, namun sekarang  daerah pasar 

kota lama sudah di tertibkan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam hal ini 

Dinas Perbuhungan dan instansi terkait yang menjalankan tugas dan fungsinya, 

sekarang sebagian kawasan Pasar Kota Lama sudah  rapi,  dulu pemandangan di 

daerah ini sangat semraut dan tidak teratur dikarenakan banyaknya pemilik 

kendaraan parkir disepanjang  jalan tersebut namun sekarang daerah  tersebut 

sudah ditertib walaupun belum berjalan secara optimal. 

Didaerah  tersebut  juga sekarang difasilitasi dengan mobil patroli yang  

setiap 2 jam sekali akan  menyisir  sepanjang  Pasar Kota Lama. Apabila ada 

masyarakat yang melanggar aturan dengan memarkirkan kendaraannya di badan 

jalan  maka akan di beri sanksi atau pun akan di gembok kendaraannya, dengan 

langkah ini diharapkan akan munculnya kesadaran masyarakat agar bisa lebih 

tertib lagi dalam memarkirkan kendaraannya di kawasan tersebut apalagi daerah 
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tersebut merupakan pusat pasar yang ada di Kota Tanjungpinang. (sumber ; Kabid 

Perhubungan Darat Dishubkominfo Tanjungpinang tahun 2014 ). 

Dengan dikeluarkannya keputusan  Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 

Tahun 2013 Tentang  penetapan  kawasan  Pasar  Kota Lama Tanjungpinang 

sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. Hal ini dalam rangka 

terwujudnya ketertiban jalan di Kota Tanjungpinang secara lebih berdaya guna 

untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tanjungpinang. 

Dipandang  perlu untuk mengatur penertiban parkir tersebut dalam peraturan 

daerah Kota Tanjungpinang.  

Didalam keputusan  Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 

mengatur tentang  penetapan  kawasan  Pasar  Kota  Lama  Kota Tanjungpinang 

sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. Hal ini adalah upaya 

Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk menertibkan lalulintas dan ketertiban 

parkir agar kawasan Pasar Kota Lama bebas dari kemacetan ini di karenakan 

kawasan Pasar Kota Lama Salah satu Pusat ekonomi bagi Kota Tanjungpinang. 

Secara hukum dilarang untuk parkir dibadan jalan dan trotoar. Seharusnya 

ada tempat parkir yang disiapkan oleh pihak terkait dalam  menyediakan  tempat 

parkir,  namun sekarang  yang  terjadi masih ada masyarakat  yang  memarkirkan  

kendaraannya di badan  jalan  umum  dan  trotoar  sehingga kemacetan dan 

kecelakaan sering terjadi, ini diakibatkan banyaknya petugas parkir yang tidak 

resmi sehingga apa yang tercantum di peraturan daerah  mengenai  parkir  tidak 

mereka hiraukan yang  penting  bagi mereka bagaimana  caranya  mendapatkan 

keuntungan sebesar-besarnya sehingga mereka menyediakan tempat parkir 
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dibadan-badan jalan tanpa memperhatikan para pengguna jalan di tambah lagi 

kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak parkir sembarangan. 

Untuk solusi masalah ini yang harus di lakukan Pemerintah Kota 

Tanjungpinang adalah  penertiban parkir serta pengawasan yang ketat terhadap 

instansi terkait,  jangan sampai  larangan-larangan parkir di pinggir jalan di 

langgar,  kemudian  harus adanya sanksi  yang tegas yang di berikan terhadap 

para  pengguna  jalan yang melanggar  sehingga masyarakat tidak sembarangan 

memarkirkan kendaraannya di badan jalan dan trotoar. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas,  maka dapat 

ditetapkan suatu masalah pokok, yaitu : 

1. Bagaimana implementasi keputusan  Walikota Tanjungpinang  Nomor 

458 Tahun 2013 tentang  penetapan Kawasan Pasar Kota Lama Kota 

Tanjungpinang sebagai  kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran di 

pasar Kota lama Kota Tanjungpinang ?   

2. Faktor-faktor apa saja yang  mempengaruhi  implementasi Keputusan  

Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 tentang  penetapan 

kawasan  pasar  Kota lama  Tanjungpinang  sebagai kawasan tertib lalu 

lintas dan  perparkiran . Di pasar Kota lama Kota Tanjungpinang? 

C.    Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah 

ditetapkan adalah sebagai berikut : 
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a. Mengetahui implementasi Keputusan  Walikota Tanjungpinang  Nomor 

458 Tahun 2013 tentang penetapan kawasan Pasar Kota Lama 

Tanjungpinang sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

Implementasi Keputusan  Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 

2013 tentang penetapan Kawasan Pasar Kota Lama Tanjungpinang 

sebagai kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran. di  Pasar Kota Lama 

Kota Tanjungpinang. 

D.    Kegunaan Penelitian 

       Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan   

memiliki manfaat sebagai berikut :  

     a. Bagi ilmu pengetahuan: 

    1.   Sebagai salah satu kontribusi pemikiran  ilmiah dalam melengkapi 

kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan 

terutama ilmu pemerintahan. 

2.  Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang 

berminat mengenai masalah-masalah kebijakan Lalu lintas dan 

perparkiran 

b. Bagi instansi dalam hal ini dinas Perhubungan, Dinas Satuan Polisi 

Pamong Praja dan Satlantas Polres Kota Tanjungpinang Dan 

Masyarakat: 
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        Sebagai bahan masukan atau sumbangan pemikiran bagi pihak Pemerintah 

Kota Tanjungpinang agar kedepannya lebih baik dalam meningkatkan kebijakan 

mengenai lalulintas dan perparkiran di Pasar Kota lama Kota Tanjungpinang 

 

 

E. Metode Penelitian. 

1.   Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif  

kualitatif, dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau 

penjelasan mengenai keputusan Walikota  Nomor  458 Tahun 2013 tentang  

penetapan kawasan  Pasar  Kota Lama Tanjungpinang  sebagai kawasan tertib lalu 

lintas dan  perparkiran. Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus, dengan 

tujuan untuk memperoleh data yang lebih akurat sesuai dengan permasalahan 

dalam penelitian yang penulis lakukan ini.   

2. Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian ini adalah di kawasan Pasar Kota Lama Kota  

Tanjungpinang. 

3.   Informan 

Penelitian mengenai implementasi keputusan  Walikota Tanjungpinang  

Nomor  458 Tahun 2013 tentang  penetapan kawasan  Pasar  Kota Lama 

Tanjungpinang  sebagai kawasan tertib lalu lintas dan  perparkiran diKota 

Tanjungpinang ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang 
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berkaitan langsung dengan  masalah penelitian guna memperoleh data dan 

informasi yang lebih akurat.  Ada beberapa kriteria untuk mengetahui apakah 

seseorang memiliki kapasitas untuk dipilih sebagai informan.  

a.  Peran Dalam Unit Sosial 

    Dalam banyak situasi, orang yang memiliki kedudukan strategis dalam 

komunitas, organisasi atau masyarakat jelas memplikasikan bahwa ia 

kemungkinan besar mengetahui banyak informasi.  Dengan pertimbangan 

tertentu, peneliti harus menghindarkan informan yang memiliki posisi marginal 

atau terasing dari kultur dan struktur sosialnya sendiri. Namun tentu saja hal itu 

tidak sepenuhnya berlaku umum. Orang itu mungkin tidak berkedudukan, namun 

memiliki akses yang besar untuk mengetahui informasi mengingat ia adalah 

anggota keluarga, pasangan, anak atau keponakan, atau mungkin sekretaris, 

asisten, ajudan, bawahan pada umumnya, bahkan hanya pelayan. 

b. Berpengetahuan   

  Ini adalah kriteria yang paling penting dimana seorang informan harus 

memiliki  pengetahuan, tanpa itu ia hanya sekedar orang awam, tidak memiliki 

sesuatu yang seorang peneliti dapat manfaatkan. 

 Adapun informan yang membantu memberikan data dan informasi yang 

tepat dan akurat didalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Tabel 1.3 

Tabel Informan 

 

 

No 
 

Informan 

 

Jumlah 

1 Kasi manajemen  rekayasa lalu lintas dinas 

Perhubungan Kota Tanjungpinang. 

1 

2 Kepala Satpol pp 1 
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3 Kanit Adiaksa Satlantas Polres 

Tanjungpinang. 

1 

4 Anggota DPRD Kota Tanjungpinang. 1 

5 Pengguna jalan 1 

6 Petugas parkir 1 

7 Pemilik Toko 1 

 

 

4. Jenis Dan Sumber Data 

1. Data Primer  

 Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui 

wawancara dengan informan yang berkaitan dengan masalah penelitian, dan juga 

melalui observasi atau pengamatan langsung terhadap objek penelitian. 

 

2. Data Sekunder  

 Yaitu data yang diperoleh berdasarkan acuan dan literatur yang 

berhubungan dengan materi dan dokumen dari Pemerintah Daerah dalam hal ini 

adalah Dinas perhubungan, Dinas Satuan Polisi Pamomg Praja dan Satlantas 

Polres Kota Tanjungpinang Kota Tanjungpinang, serta karya tulis ilmiah yang 

berhubungan dengan penelitian. 

5.   Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 

a. Interview  

Interview merupakan salah satu dari teknik pengumpulan data dengan 

melakukan wawancara . Dimana dua orang atau lebih secara fisik yang saling 

berhadap-hadapan. Dalam hal ini sutrisno (1987 : 156) menegaskan bahwa 
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“interview sebagai proses tanya jawab lisan di  mana dua orang atau lebih 

berhadap-hadapan dengan yang lain, serta dapat melihat muka yang lain dan 

mendengar dengan telinga sendiri tanpaknya alat ukur informasi yang langsung 

tentang beberapa jenis gejala sosial, baik yang mendalam maupun yang manifest. 

Penulis mengajuan pertanyaan secara langsung kepada informan terpilih untuk 

mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian melalui metode wawancara. 

a. Observasi  

Menurut Sugiono (2005: 166) teknik observasi merupakan suatu proses 

yang komplek dan sulit, yang tersusun dari berbagai proses biologis dan proses 

psikologis diantaranya yang terpenting adalah pengamatan dan mengenai suatu 

situasi tertentu atau keterkaitan hubungan antara berbagai fenomena secara faktual 

dan teratur, Sehingga melalui jenis ini diharapkan akan  menghasilkan  informasi 

bagi pembentukan pengetahuan baru atau kebenaran ilmiah yang bisa 

dipertanggung jawabkan . Meleong (2007 :6) menyimpulkan defenisi penelitian 

kualitatif sebagai berikut : 

“Penelitian kualitatif penelitian yang bermaksud untuk fenomena 

tentang apa yang dilami oleh subjek penelitian, misalnya prilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan .   Secara holistik dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

kusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah” 

 

 Dengan demikian, penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data 

tentang Pelaksanaan Keputusan Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 

Tentang  penetapan kawasan Pasar Kota Lama Kota Tanjungpinang sebagai  

kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran, yang kemudian dideskripsikan atau 

digambarkan secara jelas sebagaimana kenyataan di lapangan. 
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b. Dokumentasi,  

Yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan 

data sekunder.  

Unit analisis pada penelitian ini adalah Pemerintah Daerah  Kota 

Tanjungpinang . Penentuan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi 

Pemerintah daerah sebagai pelaksana dan bertanggungjawab terhadap proses 

implementasi kebijakan di Kota Tanjungpinang dan upaya penertiban kawasan 

lalu lintas dan perparkiran. 

6.  Teknik Analisa Data 

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka penulis menggunakan analisa 

data deskriptif kualitatif yaitu melakukan analisa dari beberapa penjelasan atau 

uraian pembahasan berdasarkan data hasil penelitian yang diperoleh melalui 

wawancara langsung, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan 

data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,  melakukan sintesa, 

menyusun kedalam  pola,  memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. Yang berperan selaku pendukung data yang lain, seperti: sejarah 

ringkas instansi, struktur organisasi, data lain yang berhubungun dengan 

penelitian. 

F. Landasan Teori 

1. Kebijakan Publik 

Ketika berbicara tentang adanya unsur pengaturan,  maka sejumlah teori 

harus diperlakukan jika menginginkan suatu kebijakan dirumuskan dan 
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dilaksanakan didasarkan pada landasan teori  yang berlaku dan relevan dengan 

tujuan yang dikehendaki. 

Menurut Riant  Nugroho Dwijowijoto (2003 : 51) mengartikan kebijakan 

publik sebagai berikut : 

Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-

citakan. Jika cita-cita bangsa Indonesia adalah 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. 

 

Menurut Graycar (Dalam Keban, 2004:55) memberikan pengertian dari sisi 

kebijakan publik, menurutnya bahwa : 

”Public Policy dapat dilihat dari konsep filosifis, sebagai suatu 

produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja.  

 

Sebagai suatu  konsep filosofis, kebijakan merupakan  serangkaian  prinsip, 

atau  kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan di pandang 

sebagai  serangkaian  kesimpulan atau  rekomendasi, dan sebagai suatu proses, 

kebijakan di pandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu 

organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan 

mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, 

kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumus 

isu-isu dan metode implementasinya .  

Bahwa setiap kebijakan yang di buat pasti ada suatu tujuan yang hendak 

dicapai,  didalam  kebijakan  atau  peraturan-peraturan tersebut berisi tindakan-

tindakan  yang  akan  dilakukan oleh para pejabat  Pemerintahan yang di tuangkan 

dalam  suatu  kebijakan,  kebijakan  juga  sebenarnya adalah apa yang dilakukan 
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oleh pemerintah bukan sekedar  maksud yang akan dilakukan,  kebijakan  

Pemerintah  akan  menjadi  positif apabilah  kebijakan tersebut di buat dan dijalan 

kan dengan sunguh-sunguh dan  kebijakan tersebut akan berubah menjadi negatif 

apabila tidak di lakukan sama sekali oleh Pemerintah, namun biasanya kebijakan 

Pemerintah itu bersifat positif karna membuat suatu kebijakan pasti akan 

mengacuh pada perundang-undangan yang berlaku dan sifatnya akan memaksa. 

2. Implementasi Kebijakan 

           Pengertian implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn 

(Dalam Budi Winarno 2002 : 102). 

 Implementasi kebijakan  adalah sebagai tindakan-tindakan yang 

dilakukan oleh individu-individu  (atau  kelompok-kelompok) 

pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-

tujuan yang telah ditetapkan didalam keputusan-keputusan kebijakan 

sebelumnya . 

 

Menurut Wahab (2005:63) “implementasi kebijakan dapat dilihat dari 

sudut pandang  

1) Pembuat kebijakan, 

2) Pejabat-pejabat pelaksana di lapangan, dan  

3) Sasaran kebijakan (target group)”.  

     Perhatian utama pembuat kebijakan menurut Wahab memfokuskan diri 

pada “sejauh mana kebijakan tersebut telah tercapai dan apa alasan yang 

menyebabkan keberhasilan atau kegagalan kebijakan tersebut”. Dari sudut 

pandang implementor, menurut Wahab implementasi akan terfokus pada tidakan 

pejabat dan instansi di lapangan untuk mencapai keberhasilan program”. 

Sementara dari sudut pandang target groups, menurut Wahab implementasi akan 
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lebih dipusatkan pada “apakah implementasi kebijakantersebut benar-benar 

mengubah pola hidupnya dan berdampak positif panjang bagi peningkatan mutu 

hidup termasuk pendapatan mereka”.  

 

         Perlu di sadari bahwa dalam  melaksanakan implementasi suatu kebijakan 

tidak selalu berjalan mulus. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi 

keberhasilan  suatu  implementasi  kebijakan. Untuk menggambarkan  secara jelas 

variabel atau faktor-faktor yang berpengaruh penting terhadap  implementasi 

kebijakan publik serta guna penyederhanaan pemahaman,  maka akan digunakan  

model-model  implementasi  kebijakan.       Dalam hal implementasi ini sangat 

dipengaruhi oleh tindakan pejabat dan instansi dilapangan,  bagaimana  pelaksana  

bisa melaksanakan suatu kebijkan yang kemudian akan mencapai hasil yang 

maksimal. 

3.  Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan. 

                Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di 

dalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori 

implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini.   

Dalam sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-

badan Pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pelaksanaan 

kebijakan tersebut hari demi hari sehingga menuju kinerja kebijakan. 

Implementasi tersebut dapat melibatkan banyak aktor kebijakan sehingga sebuah 

kebijakan bisa menjadi rumit. Kerumitan dalam tahap implementasi kebijakan 
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bukan hanya ditunjukkan dari banyaknya aktor kebijakan yang terlibat, namun 

juga variabel-variabel yang terkait di dalamnya.  

1.   Model Van Meter dan Van Horn   

                Menurut Van Meter dan Van Horn (Subarsono, 2013: 99) terdapat lima 

variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu : “ 

  1.Standar dan sasaran kebijakan;  

  2. Sumberdaya;  

  3. Komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas;  

  4. Karakteristik agen pelaksana; dan 

5. Kondisi sosial, ekonomi dan politik ...”. 

G. Hasil Penelitian 

Implemantasi Keputusan Walikota Nomor 458 Tahun 2013 Tentang 

Penerapan Pasar Kota Lama  Tanjungpinang Sebagai Kawasan Tertib 

Lalu Lintas Dan Perparkiran (Studi Di Pasar Kota Lama Kota 

Tanjungpinang). 

Tujuan dari pelaksanaan Keputusan Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 

Tahun 2013 Tentang  penetapan kawasan pasar kota lama Tanjungpinang sebagai 

kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran adalah untuk menertibkan kawasan 

Pasar Kota Lama Kota Tanjungpinang, Menginggat kawasan ini adalah salah satu 

pusat ekonomi bagi Kota Tanjungpinang yang setiap saat selalu ramai di kunjungi 

oleh masyarakat agar dapat terciptanya keselamatan dan kenyamanan di pasar 

Kota Lama Kota Tanjungpinang, serta terciptanya ketertiban di kawasan Pasar 

Kota Lama Kota Tanjungpinang. 
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Keputusan Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 Tentang  

penetapan kawasan Pasar Kota Lama Kota Tanjungpinang adalah untuk 

menertibkan kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran  memiliki potensi yang 

sangat besar dalam  mengatur  lalu  lintas  dan  perparkiran. Dari pelaksanaan 

keputusan  ini diharapkan kedepannya  Kota Tanjungpinang akan terbebas dari 

kesemrautan kota yang di akibatkan oleh parkir liar dan pedagang kaki lima. 

Keputusan Walikota  Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 Tentang  

penetapan  kawasan  Pasar  Kota Lama Kota Tanjungpinang sebagai kawasan 

tertib lalu lintas dan perparkiran telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota 

Tanjungpinang, sampai saat ini pelaksanan keputusan tersebut bisa dibilang 

berhasil  karena dikawasan tersebut sudah tertata rapi dan dapat juga dilihat dari 

penurunan  pelanggaran yang terjadi di kawasan tersebut.  Namun memang masih 

banyak yang harus dibenahi oleh Pemerinta dan Dinas terkait seperti, tempat 

parkir harus dibuat khusus sehingga nantinya tidak ada lagi yang memarkirkan 

kendaraannya di sepanjang kawasan tersebut. 

Untuk melaksanakan keputusan ini Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas 

perhubungan telah melakukan komunikasi dengan instansi terkait lainnya seperti 

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlantas Polres Kota Tanjungpinang, 

selain itu juga dinas perhubungan dan instansi terkait telah  memasang rambu-

rambu  lalu lintas seperti tanda dilarang parkir, hal ini dilakukan agar masyarakat 

memahami apa saja yang dilarang dan apa saja yang di perbolehkan, yang mana 

keputusan tersebut berlaku selama 24 jam. 
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Dalam pelaksanaan  keputusan ini Dinas Perhubungan dibantu oleh Satuan 

Polisi  Pamong Praja dan  Sasatlantas Polres Kota Tanjungpinang yang masing-

masing instansi mempunyai tugas, dalam pelaksanaan keputusan ini Dinas 

Perhubungan adalah sebagai koordinator lapangan yang mana tugas pokok dari 

dinas perhubungan ialah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

masalah  keputusan tersebut, sosialisasi sudah dilakukan sebelum keputusan itu 

dilaksanakan ataupun setelah dilaksanakan. 

Selain itu dinas perhubungan juga bertanggung jawab memasang rambu-

rambu dijalan-jalan di seputaran jalan merdeka hal ini dilakukan agar masyarakat 

lebih mudah memahami apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak 

diperbolehkan oleh keputusan tersebut, tugas Dinas Perhubungan juga akan 

menggembok kendaraan yang memarkirkan kendaraan nya disepanjang kawasan 

Pasar Kota Lama yang telah dilarang untuk parkir yang selanjutnya akan di 

serahkan kepada pihak Kepolisian untuk di lakukan penilangan. 

Satuan  Polisi Pamong Praja juga mempunyai tugas yang sangat penting 

dalam pelaksanaan keputusan tersebut, tugas dari Satuan Polisi Pamong Praja 

adalah  penertiban pedagang kaki lima dan  pemilik toko yang meletak dagangnya 

sampai keluar toko yang bisa memakan  trotoar di kawasan  Pasar Kota Lama 

Kota Tanjungpinang, selain itu juga Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan 

sosialisasi kepada pengguna jalan terlebih para pedagang kaki lima secara 

langsung. 

Setelah para pedagang kaki lima bisa ditertibkan maka pelaksanaan 

keputusan tersebut bisa dilaksanakan. Yang kita ketahui bahwa Dinas 
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Perhubungan dan Kepolisian tidak mempunyai kewenangan dalam penertiban 

pedagang kaki lima hanya Satuan Polisi Pamong Praja saja yang mempunyai 

kewenangan tersebut. Adapun yang menjadi tugas Kepolisian ialah, Kepolisian 

bertugas menindak dengan menilang  setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

masyarakat dalam hal ini pelanggaran yang telah diserahkan  oleh Dinas 

Perhubungan untuk diproses. 

Saat ini keputusan Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 

tentang  penetapan kawasan Pasar Kota Lama Kota Tanjungpinang sebagai  

kawasan tertib lalu lintas dan perparkiran sudah dilaksanakan di kawasan Kota 

Lama Kota Tanjungpinang, hal ini dapat di lihat dari  beberapa kendaraan yang 

telah digembok oleh Dinas Perhubungan dan selanjutnya di tilang oleh pihak 

Kepolisian.  

Berikut tabel jumlah kendaraan yang digembok Oleh Dinas Perhubungan 

yang kemudian akan ditilang oleh pihak Kepolisian: 

                                     Tabel 4.1 

                   Jumlah Kendaraan yang di tindak 

 

No Bulan Jumlah 

1 Januari 103 Unit kendaraan 

2 Februari 50 Unit Kendaraan 

3 Maret  35  Unit Kendaraan 

4 Afril  14 Unit kendaraan 

5 Mei  11 Unit kendaraan 

Sumber : (Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2014) 
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Dari data diatas sedikitnya selama lima bulan terakhir, ada sekitar lebih 

kurang 213 kendaraan  roda empat yang telah dikenakan pemasangan gembok di 

bagian rodanya. Hal tersebut dikarenakan masih adanya para pengguna roda 

empat yang belum mematuhi aturan parkir kendaraannya. Lima bulan terakhir dan 

info dari Patwal Kota, jumlah penggembokan bulan Januari 2014 ada 103 unit 

kendaraan. Februari 50 unit kendaraan, Maret 35 unit, april 14 unit kendaraan, 

mei 11 unit kendaraan. Karena ada perluasan kawasan tengah dan timur total 

keseluruhan 178  unit kendaraan yang di kenakan penggembokan. (Sumber : 

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2014) 

Dari data diatas dapat kita lihat perbandingan yang terjadi bahwa, bulan 

pertama dilaksanakannya keputusan  tersebut tingkat pelanggaran yang dilakukan 

masih tinggi  namun  setelah  beberapa bulan berjalannya pelaksanaan Keputusan 

Walikota Tersebut jumlah pelanggaran semakin menurun ini membuktikan bahwa 

pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sudah bisa dibilang berjalan 

dengan baik dalam pelaksanaan keputusan tersebut. 

Dalam pelaksanaan keputusan tersebut ada pro dan kontra yang terjadi 

dimasyarakat,  misalnya saja ada masyarakat yang mengatakan bahwah setelah 

diberlakukannya keputusan tersebut maka masyarakat sangat nyaman  melewati 

kawasan Kota Lama Kota Tanjungpinang yang kita ketahui bahwa daerah ini 

adalah kawasan pasar yang setiap saat nya akan ramai oleh para pembeli.  

Namun disisi lain ada juga yang merasa dirugikan oleh berjalannya 

keputusan tersebut misalnya saja para pemilik toko yang mengatakan bahwah 

sejak pelaksanaan keputusan tersebut  tokoh-tokoh mereka sekarang menjadi sepi 
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ini di akibatkan diruas jalan merdeka  tidak diperbolehkan lagi untuk parkir 

kecuali hanya pemilik toko yang yang diperbolehkan. Kedepan keputusan 

Walikota tersebut harus dievaluasi kembali agar keputusan tersebut dapat di 

terima oleh semua pihak. 

 

 

H. Penutup 

1. Kesimpulan 

Dari penelitian diatas dapat disimpilkan bahwa. Pelaksanaan  keputusan  

Walikota Tanjungpinang  Nomor 458 Tahun 2013 tentang penetapan kawasan 

Pasar Kota Lama Kota Tanjungpinang sebagai kawasan tertib lalu lintas dan 

perparkiran  telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dan berjalan 

dengan baik dan berdampak positip terhadap masyarakat sekitar, ini dibuktikan 

dengan menurunnya jumlah pelannggaran lalulintas dan perparkiran dikawasan 

tersebut dan sesuai dengan tujuan utama dari keputusan Walikota tersebut agar 

terciptanya kenyamanan dan ketertiban di kawasan tersebut. 

Dari data yang di dapat, ada sekitar lebih kurang 200 kendaraan roda empat 

yang telah dikenakan pemasangan gembok di bagian rodanya. Hal tersebut 

dikarenakan masih adanya para pengguna roda empat yang belum mematuhi 

aturan parkir kendaraannya.  Lima bulan terakhir dan info dari Patwal  Kota,  

jumlah penggembokan bulan Januari 2014 ada 103 unit kendaraan. Februari 14 

unit kendaraan, april 11 unit kendaraan, mei 50 unit kendaraan. Karena ada 
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perluasan kawasan tengah dan timur total keseluruhan 200 unit kendaraan yang di 

kenakan penggembokan.  

Dengan dilaksanakannya keputusan Walikota tersebut kawasan Pasar Kota 

Lama Kota  Tanjungpinang sekarang sudah bisa dikatakan cukup berhasil  dan 

tidak terlihat lagi kemacetan yang selama ini selalu menjadi pemandangan di 

kawasan tersebut yang diakibatkan banyaknya masyarakat dan pemilik toko yang 

memarkirkan kendaraannya disepanjang kawasan tersebut bahkan banyak 

masyarakat yang sampai memarkirkan kendaraannya di badan jalan ditambah lagi 

dengan sempitnya jalan dikawasan tersebut, ini sudah sesuai dengan keputusan 

walikota tersebut terciptanya keselamatan dan kenyamanan berlalulintas. 

Untuk sarana dan prasarana pendukung juga sampai saat ini sudah cukup 

memadai dalam hal pelaksanaan keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 458 

Tahun 2013 tentang  penetapan kawasan  Pasar  Kota Lama Tanjungpinang  

sebagai kawasan tertib lalu lintas dan  perparkiran. 

2. Saran 

1. Kedepannya diharapkan isi dari keputusan tersebut dapat diperbaiki lagi 

misalnya, harus diperjelas seperti tentang masalah tempat parkir dan tarif 

parkir 

2. Diharapkan kedepannya petugas/anggota yang ada dilapangan maupun 

staf harus ditambah lagi agar mempermudah dan pelaksanaan bisa 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan 
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3.  Selain itu sarana dan prasarana juga harus di tambah seperti mobil derek, 

sepeda motor patroli agar dapat mempermudah pekerjaan anggota 

dilapangan. 

4. Sosialisasi harus terus dilakukan agar masyarakat memahami dan 

mengerti akan pelaksanaan keputusan tersebut sehingga nantinya 

masyarakat akan mematuhi secara keseluruhan keputusan Walikota 

tersebut. 
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