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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1.  Profil Kabupaten Indragiri Hilir 

a. Kondisi Geografis Kabupaten Indragiri Hilir 

Kabupaten Indragiri Hilir terletak dibagian selatan Provinsi Riau dengan 

Ibu Kotanya adalah Tembilahan dengan luas wilayah 18.812,97 km² yang terdiri 

dari luas daratan 11.605,97 km², luas perairan laut 6.318 km dan luas perairan 

umum 888,97 km serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 km dengan batas-

batas wilayah sebagai berikut : 

Utara  : Kabupaten Pelalawan 

Selatan  : Kabupaten Tanjung Jabung Provinsi jambi 

Barat  : Kabupaten Indragiri Hulu 

Timut  : Provinsi Kepulauan Riau 

Sebagian dari luas wilayah atau 93,31 % daerah Kabupaten Indragiri Hilir 

merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa 

dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove), dan terdiri atas 

pulau-pulau besar dan kecil dengan luas leih kurang 1.082.953,06 Ha dengan rata-

rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut. Sedangkan sebagian 

kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan ketinggian rata-rata 6-35 

meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan Sungai Reteh 

Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Provinsi Jambi. 

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi 

oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah 

tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk
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gugusan pulau-pulau. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi untuk 

mengembangkan daerah pada sektor ekonomi. Untuk mengembangkan potensi 

yang dimiliki Kabupaten Indragiri Hilir, maka salah satu faktor pendukungnya 

adalah dengan memperbaiki sistem pelayanan publik sehingga dapat mengundang 

investor dalam menanamkan modalnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Kabupaten 

Indragiri Hilir memiliki potensi alam yang baik berupa pertanian, pertambangan, 

perikanan, maupun potensi perdagangan baik dalam negeri maupun luar negeri 

dan berbagai potensi lainnya. 

Dalam perdagangan dan jasa masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir 

berorientasi ke daerah-daerah seperti Jambi, Tanjung Balai Karimun, Batam, 

Malaysia dan Singapura. Untuk kawasan Industri, dapat menciptakan peluang 

bisnis dan investasi pada bidang perdagangan dan jasa berupa kegiatan ekspor 

perdagangan kapal barang dan ferry, pengembangan jasa peti kemas dan 

pengolahan kawasan industri. Pelayanan publik yang baik akan mendorong 

pemberdayaan potensi yang ada pada Kabupaten Indragiri Hilir. Karena dalam 

setiap usaha memiliki izin yang sah dari pemerintah sehingga fungsi kantor 

Pelayanan Terpadu Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu faktor 

pendukung dalam kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat hendaknya menggali seluruh potensi yang dimiliki 

Kabupaten Indragiri Hilir. 
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4.2.  Deskripsi Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir 

a. Sejarah Kecamatan Tembilahan 

Seiring dengan pembentukan Kabupaten Indragiri Hilir yang diawali pada 

dekade kemerdekaan Indonesia, Indragiri (Hulu dan Hilir) masih menjadi satu 

kesatuan Kabupaten Indragiri terdiri atas 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Kuantan 

Singingi Ibu Kotanya Teluk Kuantan, Kabupaten Indragiri Hulu Ibu Kotanya 

Rengat dan Kabupaten Indragiri Hilir Ibu Kotanya Tembilahan. Berawal dari 

keinginan untuk memisahkan diri maka melalui kesepakatan bersama, masyarakat 

Indragiri Hilir meminta kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Riau, 

agar Indragiri Hilir dimekarkan menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II berdiri 

sendiri (Otonom). Setelah melalui penelitian, oleh Gubernur dan Departemen 

Dalam Negeri, pemekaran disetujui dengan dikeluarkannya Surat Keputusan 

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau (Propinsi Riau) tertanggal 27 april 1965 

nomor 052/5/1965 sebagai Daerah Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir. 

Selanjutnya pada tanggal 14 Juni 1965 berdasarkan Undang-Undang 

nomor 6 tahun 1965 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 49, Daerah 

Persiapan Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi sebuah daerah Kabupaten 

tingkat II Indragiri Hilir (sekarang Kabupaten Indragiri Hilir) sebagai salah satu 

Kabupaten di Riau terhitung tanggal 20 November 1965. Perkembangan tata 

pemerintahan selanjutnya, menjadikan Indragiri Hilir dipecah menjadi 2 

Kabupaten masing-masing : 
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Kabupaten Indragiri Hilir Utara dengan Ibu Kotanya Tembilahan meliputi 

Kecamatan : 

1. Kecamatan Tempuling 

2. Kecamatan Tembilahan 

3. Kecamatan Gaung Anak Serka 

4. Kecamatan Mandah 

5. Kecamatan Kateman 

6. Kecamatan Kuala Indragiri 

Kabupaten Indragiri Hilir Selatan dengan Ibu Kotanya Enok meliputi 

Kecamatan : 

1. Kecamatan Enok 

2. Kecamatan Reteh 

b. Profil Kecamatan Tembilahan 

1. Geografis Kecamatan Tembilahan 

Kecamatan Tembilahan adalah salah satu dari 20 Kecamatan yang ada 

dalam Kabupaten Indragiri Hilir dengan luas wilayah 197,37 Km² atau 19,737 Ha. 

Kecamatan Tembilahan merupakan pusat dan jantung kota Kabupaten Indragiri 

Hilir yang berbatasan dengan : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Enok 

3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tembilahan Hulu 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batang Tuaka 
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2. Keadaan Alamnya 

Tinggi pusat Pemerintah wilayah Kecamatan Tembilahan dari permukaan 

laut adalah 1 s/d 4 meter. Dipinggir sungai dan muara parit-parit banyak terdapat 

tumbuh-tumbuhan seperti pohon nipah. Keadaan tanahnya sebagian besar terdiri 

dari tanah gambut dan endapan sungai serta rawa-rawa. 

3. Iklim dan Curah Hujan 

keadaan tanahnya yang sebagian besar terdiri dari tanah gambut maka 

daerah ini digolongkan sebagai daerah beriklim tropis basah dengan udara agak 

lembab. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan juni 2010 yaitu 217 mm dan 

terendah pada bulan desember yaitu 42 mm, sedangkan hari hujan tertinggi terjadi 

pada bulan juli sebanyak 23 hari dan terendah terjadi pada bulan januari sebanyak 

7 hari. 

Sejalan dengan pesatnya perkembangan Kota Tembilahan yang sangat 

berpengaruh terhadap perkembangan penduduk, lingkungan hidup, perekonomian 

terutama tingkat pelayanan kemasyarakatan maka akan terjadi perubahan 

keseimbangan antara kuantitas/kualitas yang signifikan didalam suatu wilayah 

daerah pemerintahan. 

Menyikapi hal tersebut maka arah kebjakan pembangunan Kota 

Tembilahan yang merupakan daerah koleksi, distribusi dan pemasaran bagi 

produksi wilayah sekitarnya, terutama dalam menunjang sektor pertanian, industri 

dan perhubungan. Maka arah pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah 

Kecamatan mengacu pada proses pembangunan yang diupayakan melalui : 
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1. Pengembangan kawasan pelabuhan berikut sarana dan prasarana 

pendukung; 

2. Penetapan kawasan pengolahan pertanian, peternakan, perkebunan; 

3. Pembangunan peningkatan dan rehabilitas jaringan jalan darat terutama 

jaringan yang berhubungan dengan transportasi umum antara daerah yang 

diikuti dengan penetapan daerah sentral lokasi terminal, sub terminal dan 

pangkalan sementara; 

4. Alokasi sarana dan prasarana yang disesuaikan prioritas pembangunan 

dengan kebutuhan yang ada. 

4. Penduduk 

Penduduk asli daerah Indragiri Hilir adalah suku Melayu dan sering 

disebut Melayu Riau. Sebagaimana halnya suku-suku Melayu yang ada di daerah 

Riau lainnya, suku Melayu di daerah Indragiri Hilir juga memiliki sistem 

kekerabatan yang bersifat parental dan beragama Islam, hal tersebut terlihat 

dengan datang dan menetapnya suku-suku lain dari daerah asalnya ke Indragiri 

Hilir yang merupakan suatu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain yang berlangsung terus menerus dan diikuti dengan pembauran atau asimilasi 

antara suku Melayu dengan suku-suku pendatang tersebut. 

Jumlah penduduk Kecamatan Tembilahan berdasarkan hasil registrasi 

penduduk akhir tahun yang dilaksanakan pada bulan desember 2016 sebanyak 

65.752 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 32.004 jiwa dan perempuan 30.748 

jiwa dengan sex ratio 104 serta kepadatan penduduk 318 jiwa per Km². Pada 

umumnya mempunyai mata pencaharian dibidang pertanian pangan, perkebunan, 
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dan sebagian lainnya bergerak dibidang nelayan, perdagangan dan kerajinan 

industri. Penduduk Kecamatan Tembilahan disamping suku Melayu (asli) antara 

lain : 

1. Suku Banjar 

2. Suku Bugis 

3. Suku Jawa 

4. Suku Laut/Nelayan. 

c. Motto Kecamatan Tembilahan 

 Motto Kecamatan Tembilahan adalah Kota Ibadah yang merupakan frase 

atau kalimat yang dipergunakan sebagai semboyan atau simbol yang bermakna 

pesan moral bahwa Tembilahan adalah Kota “Indah, Bersih, Asri, Damai, Aman 

dan Harmonis”. Dimana makna Ibadah mempunyai pesan moral bahwa nilai atau 

nuansa religius melekat pada masyarakat Kota Tembilahan yang Heterogenitas, 

memiliki keragaman budaya/suku dan agama dalam satu kesatuan hidup yang 

diwujudkan sehingga menjadi masyarakat kota yang harmonis. 

d. Visi dan Misi Kecamatan Tembilahan 

1. Visi : 

 Terwujudnya Tembilahan sebagai Kota “Ibadah” dengan berbasis 

Pemberdayaan Masyarakat yang didukung oleh infra struktur dan sumber daya 

aparatur pemerintah yang berkualitas. 

2. Misi : 

a. Meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah Kecamatan dan Kelurahan 

dalam mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat; 
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b. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sehat paripurna; 

c. Mewujudkan sarana pembangunan infra struktur dalam mendukung 

pembangunan dibidang kebersihan, keamanan, dan ketertiban serta 

cakupan Iptek yang bernuansa IMTAQ; 

d. Mewujudkan pembangunan budaya tertib, budaya bersih, dan budaya 

gotong Royong; 

e. Menumbuh kembangkan prakarsa, kreativitas, dan peran serta masyarakat 

dalam rangka mengembangkan dan memajukan daerah; 

f. Fungsi kawasan yang saling mendukung; 

g. Membangkitakan citra kota tepi sungai; 

h. Fungsi pelayanan kota dengan kelengkapan sarana dan fasilitasnya; 

4.3.  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

a. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja 

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 maret 1950 

moto praja wibawa, untuk mewadahi sebagian tugas pemerintahan daerah, 

sebenarnya tugas ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman colonial dimana 

diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI. Sebelum 

menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan, 

dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di 

Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa 

Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen 

Polisi Pamong Praja. Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk 
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tanggal 3 maret 1950. Inilah awal mula terbentukanya Satpol PP sehingga setiap 

tanggal 3 maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (satpol 

PP) dan diperingati setiap tahun. Pada tahun 1960, dimulai pembentukan 

Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para 

petinggi militer/angkatan perang. 

Pada tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk 

membedakan dar korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No. 

13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Tahun 1963 berubah lagi menjadi 

Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU 

No. 5/1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pada Pasal 86 (1) 

disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas 

dekonsentrasi. 

Istilah Pamong Praja berasal dari dua kata yaitu “Pamong” dan “Praja”. 

Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja 

memiliki arti Kota, Negeri atau Kerajaan. Sehingga secara harafiah Pamong Praja 

dapat diartikan sebagai pengurus kota. 

Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja memberikan definisi Polisi Pamong Praja yang tidak jauh berbeda dengan 

Undang-Undang No.32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yaitu aparatur 

pemerintah daerah yang melaksanakan tugas kepala daerah dalam memelihara dan 

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan 

daerah dan keputusan daerah. 
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Satuan Polisi Pamong Praja disebutkan juga dalam pasal 3 Peraturan 

Pemerintah (PP) No. 06 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja 

menyelenggarakan fungsi yaitu : 

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, 

penegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah; 

c. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan 

Kepala Daerah dengan aparat kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri 

Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya; 

d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 Tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong praja juga berwenang : 

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang 

menggangu ketentraman dan ketertiban umum; 

b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum 

yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan keputusan kepala 

daerah; 

c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan 

keputusan kepala daerah. 
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b. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, pasal 4 menyebutkan bahwa Satuan 

Polisi Pamong Praja mempunyai tugas "Menegakkan Peraturan Daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat". 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 4 diatas 

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki fungsi seperti yang di tuangkan dalam pasal 

5 sebagai berikut :  

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda, penyelenggaran 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat; 

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah; 

c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat di daerah; 

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

e. Pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

Daerah, dan / atau Aparatur lainnya; 

f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 

mematuhi dan mentaati perda dan peraturan kepala daerah; 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 
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 Sebagai penjelasan atas Pasal 5 huruf g diatas, telah dijelaskan dan 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 

Tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4 

ayat (2) menyatakan bahwa "pelaksanaan tugas lainnya" meliputi :  

a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang - undangan serta 

kegiatan pembinaan dan penyebar luasan produk hukum daerah; 

b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat 

negara dan tamu negara; 

c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan; 

d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum 

dan pemilihan umum kepala daerah;  

e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal; 

f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang di berikan oleh 

Kepala Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang 

-undangan.
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c. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir 

1. Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir 

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir adalah 

"Terwujudnya tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib, tentram dan sadar 

hukum". Pernyataan visi tersebut mengandung makna bahwa dengan upaya 

membangun partisipasi masyarakat dalam ketaatan dan kesadaran hukum maka 

diharapkan dapat terwujud tata kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan 

tentram melalui penegakan peraturan daerah yang efektif. 

2. Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir 

 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita Satuan Polisi Pamong 

Praja yang dirumuskan melalui pernyataan Visi. Misi Satuan Polisi Pamong Praja 

dirumuskan dengan mengacu atau berdasarkan pada visi, tugas pokok dan fungsi 

Satuan Kerja maka ditetapkan pernyataan Misi Satuan Polisi Pamong Praja, 

sebagai berikut:  

a. Peningkatan partisipasi dan kesadaran hukum masyarakat serta 

kewaspadaan terhadap keamanan lingkungan; 

b. Peningkatan pelaksanaan penegakan perda dan penyelenggaraan ketertiban 

umum serta ketentraman masyarakat. 


