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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Globalisasi merupakan sebuah fenomena di mana negara-negara di dunia 

secara langsung maupun tidak langsung mengharapkan terjadinya sebuah interaksi 

antar masyarakat yang jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan saat-saat 

sebelumnya. Seperti layaknya dua sisi pada mata uang, fenomena globalisasi 

menjanjikan sebuah lingkungan dan suasana kehidupan bermasyarakat yang jauh 

lebih baik, sementara di sisi lain, terdapat pula potensi terjadinya chaos jika 

perubahan ini tidak dikelola secara baik. Karena pada suatu titik ekstrem seorang 

individu di sebuah negara dapat melakukan apa saja yang dikehendakinya (misalnya 

berdagang, bermitra, berkolaborasi, berbuat kejahatan, berkolusi, dan lain-lain) 

dengan individu yang berada di negara lain, maka jelas bahwa kehidupan masyarakat 

harus dapat terlebih dahulu ditata dengan baik di dalam sebuah sistem yang menjamin 

bahwa negara yang bersangkutan akan memperoleh manfaat yang besar di dalam 

lingkungan global, bukan sebaliknya. 

 Pada era globalisasi tersebut semakin menampakkan kepentingannya tatkala 

pintu otonomi melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah semakin terbuka lebar. Pada keadaan ini semua sektor lini pemerintahan 

sangat dibutuhkan dalam hal menciptakan suatu sistem tata kelola pemerintahan yang 

baik atau apa yang dikenal dengan istilah good governance. Salah satu lembaga yang 
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sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip pemerintahan yang baik di 

lingkungan Pemerintahan Daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Berkaitan 

dengan eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan hukum (represif), 

sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat 

diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam 

penegakan peraturan daerah menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian 

aparat Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal motivator dalam 

menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya 

ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk 

penyelewengan dan penegakan hukum. Dalam melaksanakan kewenangan guna 

menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas 

utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak 

tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi 

oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial.  

Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala 

ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu 

dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya 

konflik (bentrokan). Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus 

dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru 

Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan 

suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam 

bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku. Dengan diterbitkanya Undang-
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Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 

disebutkan bahwa untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan 

daerah (perda) dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Sejalan dengan Undang Undang tersebut maka 

salah satu tugas yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah menegakkan 

perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, maka salah satu perda yang ditegakkan 

yaitu perda tentang ketertiban hiburan. 

Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan 

daerah di Kota Pekanbaru, pemerintah daerah menunjuk Satuan Polisi Pamong Praja  

bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum termasuk ketertiban 

tentang hiburan umum yang ada di kota pekanbaru yaitu perda kota pekanbaru nomor 

3 tahun 2002 tentang hiburan umum. Dalam perda nomor 3 tahun 2002 pasal 2 ayat 1 

dijelaskan ada berbagai macam jenis hiburan yaitu:  

(a) Bioskop  

(b) Karaoke  

(c) Pub  

(d) Rental Video, CD, dan LD  

(e) Taman Rekreasi/Taman Pancing  

(f) Kebun Binatang  

(g) Video Game/Play Station  

(h) Café  

(i) Group Band/Orgen Tunggal (tertutup/terbuka)  
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(j) Billyard 

 

Ada banyak jenis hiburan umum tersebut salah satunya yaitu hiburan 

permainan ketangkasan menggunakan elektronik yang biasa di sebut Playstation atau 

Rental PS. 

Keadaan Kota Pekanbaru yang semakin ramai dengan berbagai Aktivitas dan 

rutinitas penduduknya membuat Kota Pekanbaru tidak  pernah sepi dari pagi hingga 

larut malam, pengaruh dari keadaan tersebut adalah telah timbul di Kota Pekanbaru 

berbagai Rental Playstation, dan ini menimbulkan berbagai macam permasalahan di 

masyarakat. Di satu sisi ada masyarakat yang menghendaki adanya rental Playstation, 

namun disisi lain berpendapat sebaliknya. Bagi sebagian masyarakat yang 

mempunyai jiwa religious yang menutup diri dari adanya rental Playstation ini.  

Keberadaan Playstation di kota Pekanbaru dari tahun ketahun semakin 

meningkat, ini merupakan representase dari kebutuhan masyarakat akan hiburan yang 

semakin meningkat terutama bagi anak-anak dan remaja. Fenomena ini jelas 

menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, dengan muncul berbagai macam masalah 

diantaranya : 

1) Sebagian besar rental Playstation yang ada di Kota Pekanbaru tidak 

mengantongi izin usaha. (wawancara dengan bapak Desheriyanto selaku 

Kepala Bidang Operasional Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru tanggal 23 januari 2017 pukul 14.00).  
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2) Masih banyaknya rental Playstation yang buka hingga larut malam, jelas 

bertentangan dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang 

waktu operasional hiburan umum yaitu buka pukul 08.00 sampai dengan 

pukul 17.00. (Observasi lapangan tanggal 24 desember 2016 pukul 23.00) 

3) Masih sering ditemui pelajar yang pada saat jam sekolah bermain di rental 

playstation (observasi lapangan tanggal 20 desember 2016 pukul 10.00) 

4) Masalah lain yaitu keluhan orang tua karena anaknya tidak mendengarkan 

nasehatnya dan sering bermain di rental playstation hingga larut malam 

(http://m.goriau.com/berita/peristiwa/satpol-pp-gelar-penertiban-belasan-

pemain-warnet-dan-game-playstation--panik.html diakses tanggal 20 januari 

2017 pukul 21.00) 

5) Dampak lain yang ditimbulkan oleh rental playstation ini yaitu tentang 

ketentraman, rental PS yang buka hingga tengah malam menimbulkan suara 

yang keras dan bising dan mengganggu ketentraman masyarakat yang ada 

disekitar. (wawancara dengan salah seorang warga tanggal 24 desember 2016 

pukul 22.00) 

Industri Hiburan Malam di Kota Pekanbaru telah Berkembang Pesat, 

berdasarkan wawancara dengan bapak Desheriyanto selaku kepala bidang operasional 

satuan polisi pamong praja kota pekanbaru terdapat lebih kurang 300 usaha rental 

play station yang tersebar diseluruh kota pekanbaru dan tidak ada yang mengantongi 

izin usaha. (wawancara dengan Bapak Desheriyanto 23 Januari 2017 pukul 14.00). 

Berdasarkan survei yang penulis lakukan dan menghimpun data dari kantor Satuan 

http://m.goriau.com/berita/peristiwa/satpol-pp-gelar-penertiban-belasan-pemain-warnet-dan-game-playstation--panik.html
http://m.goriau.com/berita/peristiwa/satpol-pp-gelar-penertiban-belasan-pemain-warnet-dan-game-playstation--panik.html
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Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru bahwa jumlah Rental Playstation di kota 

pekanbaru adalah 272 rental playstation. 

Tabel 1.1  Data Jumlah Rental Playstation Di Kota Pekanbaru 

No. Kecamatan Jumlah 

1. Kecamatan Bukit Raya 23 Rental Playstation 

2. Kecamatan Lima Puluh 27 Rental Playstation 

3. Kecamatan Marpoyan Damai 27 Rental Playstation 

4. Kecamatan Payung Sekaki 20 Rental Playstation 

5. Kecamatan Pekanbaru Kota 15 Rental Playstation 

6. Kecamatan Rumbai 25 Rental Playstation 

7. Kecamatan Rumbai Pesisir 23 Rental Playstation 

8. Kecamatan Sail 21 Rental Playstation 

9. Kecamatan Senapelan 15 Rental Playstation 

10. Kecamatan Sukajadi 25 Rental Playstation 

11. Kecamatan Tampan 27 Rental Playstation 

12. Kecamatan Tenayan Raya 24 Rental Playstation 

 Jumlah 272 Rental Playstation 

Sumber : Data Observasi Lapangan Dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru 2016 

Dari data diatas terdapat 272 jumlah rental playstation yang tersebar di 12 

kecamatan di Kota Pekanbaru. Ada tiga kecamatan yang jumlah rental playstation 

nya terbanyak dibandingkan kecamatan lain yaitu kecamatan lima puluh, kecamatan 

marpoyan damai dan kecamatan tampan. 
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Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru beberapa kali menertibkan 

Rental Playstation yang melewati waktu operasional sebagaimana yang tertera dalam 

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru nomor 3 tahun 2002 yang menjelaskan bahwa 

waktu operasional  Rental Playstation yaitu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 

17.00 WIB, namun pada kenyataannya dilapangan masih banyak pihak rental PS 

yang tidak menaati peraturan tersebut. Menurut data dari kantor satuan polisi pamong 

praja kota pekanbaru pada tahun 2016 sedikitnya menertibkan sekitar 8 rental 

Playstation yang buka melewati waktu operasional yang telah ditetapkan. 

 

Tabel 1.2 Data Jumlah Rental Playstation Yang Telah Ditertibkan Oleh Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

No Nama Usaha Alamat Waktu 

1 Uber Games Jl. Bukit barisan Juni 2016 

2 Warnet/PS 3 Jl. Delima Juli 2016 

3 Klasemen PS 3 Jl. Delima Maret 2016 

4 Galaxy PS 3 Jl. Srikandi Mei 2016 

5 Srikandi Playstation Jl. Srikandi Juni 2016 

6 Hardcore Games Jl. Srikandi Juni 2016 

7 Ihsan Games Jl. Cipta Karya Juni 2016 

8 Yellow Card Playstation Jl. Taman Karya Juni 2016 

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2016 
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Dari data diatas dapat diketahui masih banyaknya para pelaku usaha 

playstation yang terjaring razia yang dilakukan oleh aparat satpol PP karena masih 

beroperasi lewat dari waktu yang ditetapkan yakni pukul 17. 00 WIB. 

Menurut Pasal 148 ayat 1 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang 

Pemerintah Daerah: Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam 

masyarakat akan mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin 

kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan 

pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama dalam 

menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini kemudian 

dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja, yang menyebutkan bahwa :“Satuan Polisi Pamong Praja 

mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat”. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP 

mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 

6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu : 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat; 

2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 



9 

 

3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di daerah; 

4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan 

7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong Praja, 

maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan berbagai sektor 

yang masih lemah dengan mempertahankan dan meningkatkan serta memelihara yang 

sudah mantap melalui suatu pola pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan 

Polisi Pamong Praja, sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih 

dirasakan manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan 

kemasyarakatan. Kemudian terkait dengan faktor penghambat kinerja satuan polisi 

pamong praja dalam menjalankan tugasnya yaitu: masalah kurangnya kepedulian 

masyarakat dalam melaporkan berbagai macam pelanggaran terkait ketertiban umum 

dan ketertiban masyarakat dan masalah biaya operasional, dimana biaya operasional 

dalam melakukan penertiban dianggap kurang 
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Menyadari bahwa laju pembanguan di masa mendatang cenderung terus 

meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin komplek masalahnya, maka 

akan membawa dampak terhadap kehidupan masyarakat dengan tingkat kebutuhan 

yang cenderung semakin meningkat pula. 

Dari Observasi Awal, peneliti tertarik untuk mengangkatnya menjadi sebuah 

judul penelitian yaitu “Peran Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam 

Menertibkan Hiburan Umum (Studi Penertiban Rental Playstation di Kota 

Pekanbaru)” 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang yang telah dijelaskan, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1) Bagaimana Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan rental 

playstation di Kota Pekanbaru ? 

2) Apa hambatan yang dihadapi satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan 

rental playstation di Kota Pekanbaru ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk menegetahui peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan 

rental playstation di Kota Pekanbaru  

2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi satuan polisi pamong praja dalam 

menertibkan rental playstation di Kota Pekanbaru 
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1.4  Manfaat Penelitian 

 Dari rumusan masalah diatas tentang peran satuan polisi pamong praja dalam 

mengimplementasikan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3  tahun 2002 tentang 

hiburan umum Peneliti berharap dapat memberikan manfaat, yaitu : 

1) Manfaat Teoritis 

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengaplikasikan materi-materi 

pengajaran tentang Implementasi Kebijakan dan Pengawasan khususnya 

tentang peran dan fungsi satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan 

peraturan daerah serta dapat memberikan sumbangan pemikiran guna 

melakukan pengembangan teori teori kebijakan publik. 

2) Manfaat Praktris 

Manfaat praktis penelitian tentang peran satuan polisi pamong praja dalam 

mengimplementasikan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 3  tahun 2002 

khususnya bagi peneliti yaitu dapat memperkaya ilmu dan wawasan bagi 

peneliti. Kemudian untuk pihak terkait dalam penelitian ini agar kelak 

menjadi masukan yang berarti dalam pelaksanaan kebijakan publik. 
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1.5  Sistematika Penulisan 

Skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini sebagai pendahuluan dimana penulis menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian 

dan diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan kajian teori, pandangan islam terhadap 

konsep penelitian serta kajian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian dan kerangka berfikir yang digunakan dalam penelitian. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjabarkan tentang  tipe atau jenis penelitian, lokasi dan 

waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik 

pengumpulan data, serta teknik analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian meliputi 

sejarah singkat kota pekanbaru, gambaran umum satuan polisi pamong 

praja kota pekanbaru dan membahas tugas dan wewenang satuan 

polisi pamong praja kota pekanbaru 
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BAB V  : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian penulis dilapangan 

yaitu mengenai identitas responden dan analisis peran pengawasan 

satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dalam menertibkan hiburan 

umum (studi penertiban rental playstation dikota pekanabaru) 

BAB VI  :PENUTUP 

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan serta saran terkait dengan masalah temuan penelitian. 

 


