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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 

Tentang ketertiban umum. Peraturan Daerah (Perda) ini memuat pasal-pasal berisi 

ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan oleh masyatakat kota Pekanbaru 

berikut dengan sanksi yang sah. Tujuan dari penciptaan ketertiban umum adalah 

untuk melindungi warga kota, maupun prasarana dan sarana kota berupa 

jalanjalan, jalur hijau dan taman-taman serta perlengkapan kota lainnya. Perda 

Nomor 5 Tahun 2002 ini berisi tentang 5 kategori tertib yaitu Tertib jalan, jalur 

hijau, taman, dan tempat umum, Tertib sungai, saluran air, dan kolam, Tertib 

usaha keamanan lingkungan, Tertib usaha tertentu, dan Tertib susila. Adanya 

kebijakan yang mengatur ketertiban umum di Kota Pekanbaru tentu merupakan 

hal yang penting bagi penduduk dan perkembangan kota dan diharapkan dapat 

menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam melangsungkan 

kehidupan. Namun kenyataannya dalam pelaksanaan perda terutama dalam bidang 

tertib usaha tertentu ini menuai beberapa permasalahan dalam bentuk 

penempatannya. Seperti keberadaan warung remang-remang  semakin maraknya 

di Jalan Parit Indah dan MTQ , Kecamatan Bukit Raya, di jalan arengka II, di 

perumahan Jundul,stadion utama, jalan Air Hitam, Tenayan Raya dan Kecamatan 

Rumbai merupakan fenomena sosial yang dapat ditemukan. Hampir tiap hari di 

media massa, baik cetak maupun elektronik, memuat berita mengenai Warung 

Remang-remang di Kota Pekanbaru. Pedagang berkepentingan untuk mencari 
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nafkah, namun di sisi lain pemerintah menertibkan dan memperindah tata ruang 

kota.  

Peraturan daerah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 

RepublikIndonesia tahun 1945 yang memberikan kewenangan Pemerintah 

Daerahuntuk membuat peraturan sebagai mana tertuang dalam pasal 18 ayat  

“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”Berjalanya 

waktu tempat-tempat yang bertentangan dengan agama,hukum dan adat istiadat 

tersebut belum juga terbersihkan. Dari berbagai tempat timbul banyak keluarga 

yang bermasalah seperti tidak akurnya sebuahkehidupan berkeluarga, bahkan 

terjadi sebuah perceraian karena suaminyatidak lagi berprilaku sebagaimana 

mestinya.Banyak anak – anak remaja danpemuda berprilaku seperti tidak 

mempunyai batasan – batasan moral. 

Kultur dunia malam Indonesia adalah sasaran yang mudah untuk 

diselubungkan dengan citra negatif. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengikut kultur 

dunia malam sering kali dianggap sebagai segerombolan anak muda yang hedonis 

(paham yang dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup 

sematamata) dan penganut sekularisme (tidak mengijinkan suatu negara yang 

berdasarkan agama atau kepercayaan tertentu). Masyarakat umumnya telah 

mempersepsikan bahwa kehidupan malam adalah bukan bagian dari budaya 

Timur yang dimiliki bangsa Indonesia.  

Apa yang ada di dalam kehidupan dunia malam adalah sesuatu yang akan 

merusak generasi muda bangsa ini. Hampir di setiap daerah di Indonesia, terutama 
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diperkotaan, sering ditemukan fenomena “Kafe Remang-Remang”. Disebut 

remang-remang, karena kafe ini hanya difasilitasi listrik seadanya. Para pengguna 

jalan kerap memanfaatkan warung ini untuk melepas lelah, minum kopi sejenak 

agar mata tetap cerah selama bepergian jauh. Tetapi belakangan warung ini 

diimbuhi konotasi negatif. Pasalnya, selain karena penerangannya kurang, letak 

tempat ini lumayan terpencil, terlindung belukar bertungkai tinggi atau bahkan di 

area hutan. Tidak jarang, warung “remang-remang” dijadikan lokasi praktik 

prostitusi ilegal.  

Dewasa ini, perkembangan dan pertumbuhan kota di beberapa daerah di 

Indonesia terlihat semakin maju. Salah satu pembangunan yang berkembang pesat 

adalah tempat hiburan. Berbagai tempat-tempat hiburan di daerah perkotaan terus 

bertambah, mulai dari tempat hiburan yang dapat dinikmati semua golongan, 

tempat hiburan untuk anak-anak dan para remaja, hingga tempat hiburan yang 

hanya didatangi oleh golongan-golongan tertentu saja seperti diskotik. 

Penjajahan akhlak sangat gencar terjadi dikalangan masyarakat, apalagi 

media elektronik, cetak, bahkan doktrin – doktrin kawan sepermainan yang telah 

terjerumus dalam sebuah tindakan yang tidak bermoral lagi, menjadisebuah dasar 

untuk berprilaku menyimpang. Rokok juga salah satu pemancing terjadinya 

perbuatan menyimpang, terkadang sering terdengar kalimat yang berbunyi “kalau 

tidak merokok tidak menghargai teman yang merokok”.Ini juga salah satu 

pemancing yang menjadi akar dari sebuah perbuatan yang tidak bermoral. 

Remaja yang seharusnya masih duduk di kelas menuntut ilmu kini banyak 

menjadi pelaku perbuatan yang tidak senonoh seperti minum – minuman yang 
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dapat memabukkan, pelacuran, Premanisme dan perbuatan tercela lainya. M. Arif 

Hakim mengatakan : narkoba ( Psikotropika, Minuman Keras dan bahan-bahan 

berbahaya lainya) membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Perbuatan yang 

mereka lakukan bukan saja menjadi kegelisahan didalam masyarakat tapi juga 

akan merusak hidupnya. 

Berkaitan dengan ini, Perda Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

ketertiban umum merupakan landasan utama dalam melaksanakan penertiban 

pedagang di warung remang-remang .Akan tetapi, Pemerintah Kota Pekanbaru 

hingga saat ini belum secara tegas dan konsisten dalam mengimplementasikan 

Perda tersebut.Pemerintah Kota Pekanbaru cenderung hanya sekedar memberikan 

larangan-larangan bukan dengan tindakan tegas bagi yang melanggar. Banyak 

ditemukan fenomena-fenomena sosialisasi bahkan implementasi yang dilakukan 

pemerintah dalam menertibkan Warung Remang-remang, dengan mengeluarkan 

surat 3 edaran, membentuk tim terpadu, namun Implementasi Perda sendiri 

mengenai penertiban warung reman-remang baru sebatas penertiban yang bersifat 

memberitahukan saja. 

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata Remang mempunyai banyak 

arti yang justru sangat berjauhan konotasinya. Entah bagaimana asal-usulnya 

Remang yang berarti Bulu Kuduk bisa juga berarti agak gelap. Lalu 

berkembanglah istilah Remang-remang yang artinya agak gelap ,temaram menjadi 

sebuah konotasi yang negatif.Remang-remang jika dipasangkan dengan kata 

Warung menjadi Warung Remang-remang , warung remang-remang berkonotasi 
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sebagai warung yang awalnya berada ditempat yang agak sepi, buka setelah senja 

dan biasanya menjual minuman keras. 

 Selanjutnya Warung Remang-remang menjadi sebuah “ikon” 

tempat transaksi berbagai hal, mulai dari minuman keras, narkoba dan juga seks. 

Awalnya warung remang-remang begitu tumbuh subur didaerah pinggiran Kota 

atau tempat yang jauh dari keramaian , tetapi warung remang-remang ini tidak 

lagi tersembunyi an jauh dipelosok, sekarang Warung remang-remang bahkan 

banyak yang dekat dengan pemukiman. 

Warung remang - remang yang menjadi tempat mesum semakin menjamur 

di Kota Pekanbaru .Hal ini di sinyalir di sebabkan karena Pemko Pekanbaru tidak 

serius menegakkan Peraturan Daerah (Perda) Ketertiban Umum.Terpantau ada 

beberapa titik lokasi yang menjadi sarang maksiat dan semakin tumbuh subur. 

Beberapa diantara praktek itu berlindung di balik panti pijat, salon, hingga warung 

remang-remang.Sehingga perlu dilakukan penyelidikan dan jika sudah pasti, 

langsung dilakukan penutupan. Dalam rapat terkuak juga kafe remang yang 

beroperasi di sepanjang Jalan tim dan Jalan Lingkar yang aktif setiap malam. 

Bahkan para wanita penghibur yang menjaga kafe, tidak segan-segan menyetop 

pengendara mobil dengan lambaian tangannya agar mampir ke kafe 

remang.Keadaan ini menjadi preseden buruk bagi Pekanbaru  yang menjadi 

daerah perlintasan. 

Ada pula yustisi yang dibentuk dalam rangka menegakkan hukum dan 

menertibkan masyarakat. Biasanya anggota nya terdiri dari gabungan petugas 

SATPOL PP, Polisi dan pemerintah daerah setempat yang akan melakukan 
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pemeriksaan rutin untuk mengantisipasi penyakit-penyakit masyarakat atau pekat 

seperti merazia anak jalanan dan PSK, menertibkan warung remang-remng, 

menertibkan pedagang kaki lima, dan lain sebagainya. Didaerah tim yustisi ini 

terbukti mampu menertibkan berbagai pelanggaran di masayarakat. 

Tabel 1.1 Daftar Warung Remang-remang Kota Pekanbaru Tahun 2015 

No Lokasi Jumlah % 

1 Jalan Parit Indah 1 1,75 

2 MTQ 1 1,75 

3 Kec.Bukit Raya 3 5,26 

4 Arengka II 10 17,54 

5 Perumahan Jundul 6 10,53 

6 Stadion Utama 5 8,77 

7 Jalan Air Hitam 5 8,77 

8 Tenayan Raya 1 1,75 

9 Rumbai 1 1,75 

  Total 33 58% 

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,2015 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Pekanbaru pada 

tahun 2015 banyak terdapat warung remang-remang dikota Pekanbaru dan banyak 

tersebar di berbagai lokasi dengan jumlah keseluruhan Warung Remang-remang 

adalah 33 warung remang-remang. Jumlah tertinggi berada di Arengka II dengan 

jumlah 10 warung remang-remang dengan persentase 17,54%, dan persentase 

yang terendah di Jalan Parit Indah,MTQ,Tenayan Raya dan Rumbai dengan 
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persentase 1,75%. Disinilah kita bisa melihat bahwa warung remang-remang di 

Kota Pekanbaru sangat Banyak dan perlu dilakukan penertiban. 

Tabel 1.1 Daftar Warung Remang-remang Kota Pekanbaru Tahun 2016 

No Lokasi Jumlah % 

1 Jalan Parit Indah 1 1,75 

2 MTQ 3 5,26 

3 Kec.Bukit Raya 3 5,26 

4 Arengka II 25 43,86 

5 Perumahan Jundul 6 10,53 

6 Stadion Utama 10 17,54 

7 Jalan Air Hitam 5 8,77 

8 Tenayan Raya 1 1,75 

9 Rumbai 1 1,75 

  Total 55 96% 

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,2016 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Pekanbaru pada 

tahun 2016 banyak terdapat warung remang-remang dikota Pekanbaru dan banyak 

tersebar di berbagai lokasi dengan jumlah keseluruhan Warung Remang-remang 

adalah 55 warung remang-remang. Jumlah tertinggi berada di Arengka II dengan 

jumlah 25 warung remang-remang dengan persentase 43,86%, dan persentase 

yang terendah di Jalan Parit Indah,MTQ,Tenayan Raya dan Rumbai dengan 

persentase 1,75%. Disinilah kita bisa melihat bahwa warung remang-remang di 

Kota Pekanbaru sangat Banyak dan perlu dilakukan penertiban. 
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Tabel 1.3 Daftar Warung Remang-remang Kota Pekanbaru Tahun 2017 

No Lokasi Jumlah % 

1 Jalan Parit Indah 1 1,75 

2 MTQ 5 8,77 

3 Kec.Bukit Raya 3 5,26 

4 Arengka II 25 43,86 

5 Perumahan Jundul 6 10,53 

6 Stadion Utama 10 17,54 

7 Jalan Air Hitam 5 8,77 

8 Tenayan Raya 1 1,75 

9 Rumbai 1 1,75 

  Total 57 100% 

Sumber :Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru,2017 

 Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa di Kota Pekanbaru pada 

tahun 2017 banyak terdapat warung remang-remang dikota Pekanbaru banyak 

tersebar di berbagai lokasi dengan jumlah keseluruhan Warung Remang-remang 

adalah 57 warung remang-remang. Jumlah tertinggi berada di Arengka II dengan 

jumlah 25 warung remang-remang dengan persentase 43,86%, dan persentase 

yang terendah di Jalan Parit Indah,Tenayan Raya dan Rumbai dengan persentase 

1,75%. Disinilah kita bisa melihat bahwa warung remang-remang di Kota 

Pekanbaru sangat Banyak dan perlu dilakukan penertiban. 

Dewasa ini semakin tinggginya tingkat usaha masyarakat di Kota 

Pekanbaru semakin banyak juga mereka yang melanggar norma-norma agama dan 
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masyarakat untuk dapat menghasilkan tingkat ekonomi yang lebih dari biaasanya. 

Banyaknya tempat–tempatmaksiat menunjukkan perlunya aturan untuk 

menertibkan dan membersihkantempat–tempat maksiat tersebut.Masyarakat 

tempatan menjadi gelisahbercampur panik karena tempat maksiat ini membuat 

anak muda dan juga orang dewasa menjadi pengkonsumsi tempat-tempat yang 

melanggar normanorma dalam bermasyarakat.Hal ini membuat masyarakat 

Pekanbaru tidak lagi merasakan keamanan dan kenyamanan dalam 

berkehidupan.Tentu ketika keamanan dan kenyaman seseorang telah terusik maka 

kemerdekaannyapuntelah terganggu. Alinea pertama dalam pembukaan Undang-

undang Dasar 1945 berbunyi : “bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak 

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan 

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oleh disebabkan 

hal itu untuk melindungi masyarakat dari berbagai rasa ketidak nyamanan 

dankeamanan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 5 Tahun 2002  

tentang menjaga ketertiban umum di wilayah daerah Kota Pekanbaru dan di 

perjelas juga pada BAB VI mengenai ketertiban susila yang mana tidak 

dibenarkan untuk membuat tempat-tempat usaha yang menimbukan persangkaan 

akan perbuatan asusila.  

Peraturan daerah ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 

RepublikIndonesia tahun 1945 yang memberikan kewenangan Pemerintah 

Daerahuntuk membuat peraturan sebagai mana tertuang dalam pasal 18 ayat 

6“Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan –

peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.Berjalanya 
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waktu tempat-tempat yang bertentangan dengan agama,hukum dan adat istiadat 

tersebut belum juga terbersihkan. Dari berbagai tempat timbul banyak keluarga 

yang bermasalah seperti tidak akurnya sebuahkehidupan berkeluarga, bahkan 

terjadi sebuah perceraian karena suaminyatidak lagi berprilaku sebagaimana 

mestinya.Banyak anak–anak remaja danpemuda berprilaku seperti tidak 

mempunyai batasan–batasan moral. 

Penjajahan akhlak sangat gencar terjadi dikalangan masyarakat,apalagi 

media elektronik, cetak, bahkan doktrin–doktrin kawan sepermainanyang telah 

terjerumus dalam sebuah tindakan yang tidak bermoral lagi,menjadisebuah dasar 

untuk berprilaku menyimpang.Rokok juga salah satupemancing terjadinya 

perbuatan menyimpang, terkadang sering terdengarkalimat yang berbunyi “kalau 

tidak merokok tidak menghargai teman yangmerokok”.Ini juga salah satu 

pemancing yang menjadi akar dari sebuahperbuatan yang tidak bermoral. 

Remaja yang seharusnya masih duduk di kelas menuntut ilmu kini banyak 

menjadi pelaku perbuatan yang tidak senonoh seperti minum–minuman yang 

dapat memabukkan, pelacuran, Premanisme dan perbuatan tercela lainya. M. Arif 

Hakim mengatakan : narkoba ( Psikotropika, Minuman Keras dan bahan-bahan 

berbahaya lainya) membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Perbuatan yang 

mereka lakukan bukan saja menjadi kegelisahan didalam masyarakat tapi juga 

akan merusak hidupnya.Maka dari keterangan pasal-pasal yang terkandung 

didalam peraturan daerah tentang pelarangan dan penertiban penyakit ini tidak ada 

lagi alasan untuk untuk melakukan perbuatan yang berhubngan dengan minuman 

alcohol dan/atau minuman yang dapat memabukkan, premanisme, pelacuran, 
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porno aksi.Aturan telah ditetapkan, maka sudah pasti mempunyai kekuatan hukum 

yang kuat. Karena sesuai dengan asas res judicata pro veritate habetur yaitu 

:“Asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap tahu akan undang-

undang”12. Dan sesuai dengan asas legalitas yang berbunyi : “ tiada suatu 

perbuatan ( feit) yang dapat dipidana selain berdasarkan kekuatan ketentuan 

perundang-perundangan yang ada sebelumnya”.  

Berdasarkan uraian diatas seharusnya pemerintah daerah sudah selayaknya 

membersihkan tempat-tempat yang menjadi rasa keamanan dan kenyamanan 

masyarakat menjadi terganggu.Bukan hanya tempat orang yang melakukan 

perbuatan yang melanggar peraturan daerah ini sudah bisa ditindak secara 

hukum.Peraturan yang menjadi landasan Pemerintah daerah untuk melaksanakan 

tugasnya sudah disahkan.Tidak ada lagi alasan yang membuat Pemerintah Daerah 

menjadi lemah dalam menegakkan kebenaran.Tetapi kenapa tempat-tempat yang 

sering disebut dengan tempat penyakit masyarakat ini belum ditertibkan.Belum 

lagi tempat–tempat yang di anggap sebagai penyakit diduga mendapat 

perlindungan dari oknum aparat penegak hukum atau sering juga disebut sebagai 

perlindungan tempat maksiat tersebut, tentu hal ini juga menimbulkan sebuah 

keresahan dikalangan masyarakat. 

Peraturan ini disahkan dan telah menjadi sebuah aturan yang mengikat di 

Kota Pekanbaru, seiring waktu berjalan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru  nomor 

5 tahun 2002 tentang Ketertiban Umum ini tidak berjalan dengan efektif bisa 

dilihat dari masih banyaknya warung Remang-remang  yang  berdiri di tepi jalan 
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Kecamatan Bukit raya dan Parit indah dan tempat-tempat lainya di Kota 

Pekanbaru. 

Oleh sebab itu maka penulis meneliti Ketertiban Umum di kalangan 

masyarakat sebagai skripsi dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN 

DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 5 TAHUN 2002 TENTANG 

KETERTIBAN UMUM ( STUDI KASUS WARUNG REMANG-REMANG 

DI KOTA PEKANBARU) 
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1.1.Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah sehingga dapat dirumuskan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang 

Ketetiban Umum Kota Pekanbaru? 

2. Apa Saja Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah tentang 

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketetiban 

Umum Kota Pekanbaru ? 

3. Bagaimana Warung Remang-remang di Kota Pekanbaru? 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dapat diambil darin penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 

tentang Ketetiban UmumKota Pekanbaru 

2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah tentang  

Implementasi Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Ketetiban 

Umum kota Pekanbaru 

3. Untuk mengetahui Warung Remang-remang di Kota Pekanbaru? 

1.3. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1) Untuk mengembangkan dan melatih daya pikir penulis terutama dalam 

penulisan karya ilmiah. 

2) Sebagai bahan masukan dan penambahan pengetahuan bagi diri penulis 

sendiri. 

3) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa Administrasi Negara 

sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai litelatur penambah 

ilmu pengetahuan. 

4) Penelitian berikutnya, sebagai bahan refrensi bagi pihak-pihak yang akan 

melakukan penelitian tentang Ketertiban Umum. 

5) Dan bagi Pemerintah Daerah sebagai bahan bacaan untuk bisa 

menciptakan kader yang lebih berkualitas dan bisa membantu 

merealisasikan Peraturan daerah Nomor 5 tahun 2002. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran umum tentang materi yang akan dibahas dalam 

penelitian ini, maka penulis menguraikan secara singkat isi dari masing-masing 

bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : Pendahuluan  

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  : Telaah Pustaka 
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Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi acuan 

utama dalam penelitian serta diuraikan hasil penelitian 

terdahulu yang menjadi landasan dibentuknya hipotesis 

yang akan diuji dalam penelitian ini. Selain itu terdapat 

kerangka pemikiran yang menjelaskan tentang penelitian. 

BAB III  : Metodologi Penelitian  

Bab ini menguraikan tentang metode yang berisi 

penjelasan jenis penelitian dan lokasi penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data. 

BAB IV : Gambaran Umum 

Bagian ini menjelaskan tentang lokasi penelitian, Hal ini 

dimulai pada profil objek penelitian. 

BAB V : Pembahasan  

Bagian ini berisikan Peranan Partai Demokrat dalam 

Menciptakan Kader Perempuan dalam Pertarungan 

Pemilihan Legislatif  Tahun 2014 di Kota Pekanbaru 

BAB VI : Penutup 

Bagian ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 


