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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk 

menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. 

Keberhasilan penyelenggaraan sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh 

kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan 

sumberdaya yang tersedia. 

Dalam asas penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas 3 asas, yaitu 

asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Ketiga asas 

tersebut sama pentingnya dan memiliki tujuan yang sama yakni untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Tujuan diberikannya tugas 

pembantuan adalah untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan umum kepada masyarakat. Selain 

itu pemberian tugas pembantuan juga bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan 

pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-

masing. 

Efisiensi dan Efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 

ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan 

pemerintahan daerah dan atau pemerintah daerah, potensi sumberdaya dan 

keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan arus globalisasi dengan 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah yang tentu saja 
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disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam konteks sistem 

penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik. 

Untuk menciptakan ketertiban kepada pengusaha warnet, agar tidak 

mengganggu ketertiban umum maka pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 21 tahun 2008 Pasal 14 ayat 3 tentang 

Ketertiban Umum usaha. Peraturan Daerah tersebut berisikan tentang tertib usaha. 

Ketertiban umum yang ditujukan kepada seluruh warnet, bertujuan agar dapat 

dilakukan pencegahan pelanggaran peraturan daerah serta tindakan penertiban 

terhadap penyimpangan dan pelanggarannya ini bertujuan untuk bisa memelihara 

ketentraman dan ketertiban umum bagi seluruh lapisan masyarakat. 

Kabupaten Indragiri Hilir dengan Ibu Kotanya Tembilahan, Sebagai pusat 

perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan mengalami pertumbuhan 

penduduk yang tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat perorangan 

yang bermigrasi untuk bekerja. Secara tidak langsung fenomena tersebut 

mempengaruhi sektor perekonomian Kota Tembilahan. 

Pesatnya pertumbuhan penduduk Kota Tembilahan memberikan pengaruh 

yang sangat besar di sektor pembangunan. Berbagai macam pembangunan terus di 

canangkan dan direalisasikan seperti pembangunan pemukiman, perkantoran, 

taman, jalan dan pembangunan tempat-tempat usaha yang dibangun secara 

personal. Salah satunya yaitu usaha warnet (warung Internet) adalah salah satu 

jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum, 

pengguna jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan 

lainnya. 
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 Salah satu daerah di Kota Tembilahan yang banyak menyediakan warnet 

adalah Kecamatan Tembilahan. Seiring dengan pertumbuhan warnet yang 

semakin pesat maka penciptaan ketertiban umum usaha warnet menjadi salah satu 

tugas yang sangat kompleks bagi pihak aparat. Dengan adanya penciptaan 

kehidupan yang harmonis maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum 

dalam lingkungan masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Tembilahan. 

 Seiring dengan semakin luas dan berkembang cepat arus globalisasi, tak 

terkecuali di dunia maya, dunia yang luas dan tak terbatas. Ada dampak baik dan 

buruk. Akses internet bisa digunakan secara beragam, browsing mencari 

informasi, bertukar fikiran di forum, bersosial dalam dunia maya di Facebook dan 

Twitter. Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tidak 

terkecuali di Kecamatan Tembilahan, menjamurnya warung internet memberikan 

kemudahan bagi pengguna jasa internet. 

 Warnet (warung internet) adalah usaha jasa dibidang teknologi informasi 

dengan menyewakan pc untuk melakukan akses internet terutama layanan data 

seperti browsing, upload data, E-mail dll. 

 Dibawah ini adalah salah satu warnet yang paling banyak dikunjungi oleh 

para pengguna warnet yang hanya sekedar untuk bermain game kesayangan 

mereka. Warnet yang sangat ramai dikunjungi yaitu Brownspot di Jalan. M. Boya 

, Kelurahan Tembilahan Kota : 
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Tabel 1.1 Permainan Game Yang Sangat Digandrungi Atau Diminati Oleh 

Para Gamers (Pemain) 

No. Game Yang Terlaris Saat Ini 

1 Point Blank (PB) 

2 DOTA 2 

3 Counter-Strike Online 

4 FIFA Online 3 

Sumber : Pemilik Warnet Brownspot, 2017 

 Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa game yang tertera diatas sangatlah 

diminati oleh para gamer (Pemain) karena game tersebut begitu besar 

pengaruhnya bahkan bisa membuat kecanduan seseorang yang memainkannya. 

Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, permainan elektronik atau yang lebih 

di kenal dengan game online telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini 

bisa kita lihat dengan menjamurnya para wirausaha yang menyediakan fasilitas 

jasa internet yang disebut warnet/online games. 

 Menjamurnya warung internet memberikan permasalahan baru di 

Kecamatan Tembilahan, peluang bisnis yang sangat besar membuat pelaku usaha 

warnet banyak yang melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum yang terdapat pada pasal 14 

ayat 3 yaitu bagi pengusaha yang diberi izin harus memenuhi ketentuan sebagai 

berikut : a) batas waktu permainan adalah dari jam 10.00 WIB sampai jam 24.00 

WIB ; b) tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah ; 

c) tidak dibenarkan menerima pengunjung anak-anak berusia 17 tahun kebawah. 

Masih banyak pengusaha warnet yang menjalankan jam operasional warnet tanpa 

memiliki jam operasional yang jelas. Masih banyak anak-anak yang masih 
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menggunakan pakaian sekolah atau atribut sekolah yang bermain di warnet 

bahkan itu terjadi dipagi hari ketika masih masuk jam belajar dan lebih yang 

mengkhawatirkan yaitu banyaknya pengunjung warnet yang masih berusia 17 

tahun kebawah. Hal ini sudah jelas sekali melanggar aturan yang tertuang didalam 

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum dan hal 

tersebut tentu saja telah mengganggu ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat. 

Untuk melihat perkembangan warnet di Kecamatan Tembilahan 

Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.2 Perkembangan Jumlah Warnet di Kecamatan Tembilahan 

No. Tahun Warnet (unit) 

1 2013 17 

2 2014 25 

3 2015 36 

Jumlah 78 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Inhil, 2017 

 Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah warnet yang ada di 

Kecamatan Tembilahan yang semakin lama semakin bertambah maka dengan 

banyaknya jumlah warnet tersebut perlu dilakukan penertiban ataupun sosialisasi 

dari pemerintah kota agar terjaga kenyamanan dan ketentraman masyarakat. 

 Untuk lebih memperjelas perkembangan warnet di Kecamatan Tembilahan 

berikut data warnet per Kelurahan di Kecamatan Tembilahan : 
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Tabel 1.3 Data Jumlah Warnet per Kelurahan 

No. Kelurahan/Desa Jumlah Warnet 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Sungai Perak 

Tembilahan Hilir 

Tembilahan Kota 

Pekan Arba 

Sungai Beringin 

Seberang Tembilahan 

4 

10 

13 

5 

4 

- 

Jumlah 36 

Sumber : Data Olahan Tahun 2017 

Untuk melihat perkembangan pengunjung warnet anak-anak di Kecamatan 

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 1.4 Data Jumlah Pengunjung Warnet Anak-Anak Di Kecamatan          

Tembilahan 

No. Tahun Pengunjung anak-anak 

1 2013 5.714 

2 2014 6.283 

3 2015 9.731 

Jumlah 21.728 

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informasi Kab. Inhil, 2017 

 Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah pengunjung warnet anak-

anak yang ada di Kecamatan Tembilahan mengalami peningkatan yang sangat 

signifikan, dengan banyaknya pengunjung anak-anak yang bermain di warnet 

maka perlu dilakukan penertiban bagi para pengusaha-pengusaha warnet yang ada 

di Kecamatan Tembilahan sehingga tercipta keamanan dan ketertiban umum 

didalam lingkungan masyarakat sekitar. 
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Setelah melakukan pantauan di lapangan, Peraturan Daerah No. 21 Tahun 

2008 Tentang Ketertiban Umum telah mengalami perubahan, adapun peraturan 

daerah mengenai ketertiban umum yang baru yaitu Peraturan Daerah Kabupaten 

Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan 

Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Jadi, peneliti disini 

memfokuskan penelitiannya ke Peraturan Daerah yang baru. Terdapat beberapa 

fenomena yang terjadi dalam upaya penciptaan ketertiban umum di tempat usaha 

warnet di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu : 

1. “Batas permainan adalah dari jam 10:00 WIB sampai jam 24:00 WIB” sudah 

sangat jelas bahwa jam operasional warnet adalah dari jam 10:00 WIB sampai 

jam 24:00 WIB tetapi pada kenyataanya masih terdapat banyak warnet yang 

tidak mentaati peraturan jam operasional. Banyak warnet nakal yang 

beroperasi secara 24 jam. 

Berikut tabel jam operasional beberapa warnet yang ada di Kecamatan 

Tembilahan: 

Tabel 1.5 Nama-Nama Warnet dan Waktu Operasional Usaha 

Nama Warnet Jam 

Operasional 

Lokasi 

Nabila Net 08.00-01.30 WIB Jln. Semampau – Kelurahan Tembilahan Kota 

Brownspot 24 Jam Jln. M. Boya – Kelurahan Tembilahan Kota 

iOne Net 09.30-22.00 WIB Jln. Pelajar – Kelurahan Pekan Arba 

Rian Net 08.00-18.00 WIB Jln. H. Amin – Kelurah Pekan Arba 

Cia Net 08.00-24.00 WIB Jln. Tanjung Harapan - Kelurahan Sungai Beringin 

Star net 24 Jam Jln. Sungai Beringin – kelurahan Sungai Beringin 

Inhil Net 09.00-23.00 WIB Jln. Mulia II – Kelurahan Sungai Perak 

Raspi Net 07.00-22.00 WIB Jln. Munandar I – kelurahan Sungai Beringin 

Topstar Net 24 Jam Jln. Datuk Bandar – Kelurahan Tembilahan Hilir 

Atras Net 24 Jam Jln. Praja Sakti I – Kelurahan Tembilahan Hilir 

Sumber : Data Olahan Tahun  2017 
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2.  “Tidak dibenarkan menerima pengunjung yang memakai atribut sekolah” 

tetapi yang terjadi di lapangan adalah masih banyaknya pengunjung warnet 

yang masih menggunakan atribut sekolah, bahkan hal ini terjadi dipagi hari 

ketika jam sekolah masih berlangsung. Beragam kegiatan yang mereka 

lakukan di dalam bilik warnet tersebut dari mulai browsing mencari 

informasi, facebook, twitter, bermain game online seperti Poker dan Point 

Blank hingga membuka situs porno. Kurangnya kesadaran pihak yang 

bersangkutan seperti pemerintah, sekolah, orang tua, pemilik warnet dan 

pelaku itu sendiri akan akibat yang ditimbulkan membuat Implementasi 

Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 menjadi tidak terealisasikan dengan 

baik. 

Dari uraian latar belakang di atas yang menjadi dasar dan ketertarikan 

penulis untuk mengangkat dan menuangkan dalam penulisan skripsi mengenai 

masalah ketertiban umum di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 

dengan judul : “Analisis Implementasi Peraturan Daerah (PERDA) Kab. 

Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan 

Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat (Studi Tertib Usaha 

Warnet Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 

11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban 

Umum dan Penyakit Masyarakat (Studi Tertib Usaha Warnet Di Kecamatan 

Tembilahan)? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Implementasi 

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 11 Tahun 2016 Tentang 

Pembinaan, Pengawasan, dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit 

Masyarakat (Studi Tertib Usaha Warnet Di Kecamatan Tembilahan). 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan 

karya ilmiah di bidang administrasi Negara. 

2. Sebagai bahan informasi bagi kalangan akademisi lainnya yang akan 

melaksanakan penelitian dalam kasus yang sama. 

3. Menambah pengetahuan bagi penulis sehingga menjadi pengalaman yang 

bermanfaat dikemudian hari. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Bagian ini merupakan pendahuluan dimana dikemukakan hal-hal 

yang mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 



10 

 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai teori-teori yang 

berhubungan dengan masalah penelitian yang akan diteliti 

pengertian atau definisi, hipotesis, konsep operasional, dan 

variabel. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian berupa, 

lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampel dan metode analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM PENELITIAN  

Pada bab ini menguraikan profil Kabupaten Indragiri Hilir, 

sejarah Kecamatan Tembilahan, geografis, penduduk, pendidikan, 

serta visi dan misi Kecamatan Tembilahan dan serta sejarah 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini yang nantinya akan membahas serta menjelaskan hasil 

penelitian yang telah dilakukan oleh penelitian. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 


