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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rukun tetangga (RT) dan Rukun warga (RW) sudah ada sejak penjajahan

militer Jepang dan masih ada hingga saat ini, ketika masa penjajahan Jepang

Rukun Tetangga dikenal dengan istilah Tonarigumi sedangkan Rukun Warga

disebut dengan Azzazyokai. Pembentukan Tonarigumi dan Azzazyokai bertujuan

untuk merapatkan barisan di antara para penduduk Indonesia. Sistem ini

bermaksud mengetatkan pengendalian pemerintah militer Jepang terhadap

penduduk. Sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini semula hanya ditetapkan

di Yogyakarta pada masa Sultan Hamengku Buwono IX. Tetapi setelah indonesia

merdeka, sistem Rukun Tetangga dan Rukun Warga itu disebarkan di seluruh

Indonesia dan sampai sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi dari

pemerintahan kelurahan di kota atau pemerintahan desa.

Pada masa Pemerintahan Orde Baru Rukun Tetangga (RT) dan Rukun

Warga (RW)  pernah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7

Tahun 1983. Sedangkan pada masa reformasi dengan berlakunya UU Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan

dikeluarkannya Permendagri Nomor 4 Tahun 1999 tentang pencabutan beberapa

Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi

Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1979 tentang pemerintahan desa, maka Permendagri Nomor 7 Tahun 1983

dinyatakan tidak berlaku lagi.
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Kemudian melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49

Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan

lain, diatur mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau sebutan lain. Oleh

Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Keputusan Presiden No. 49 / 2001

ditetapkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan,

tata cara pemilihan pengurus, hak dan kewajiban, tugas dan fungsi, masa bakti,

syarat-syarat menjadi pengurus, musyawarah anggota, keuangan dan kekayaan RT

dan RW atau sebutan lain, untuk selanjutnya dituangkan dalam Pengaturan Desa.

Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah lembaga

kemasyarakatan yang diatur dan disahkan negara berdasarkan peraturan daerah di

desa ataupun di kota yang ada di Indonesia, lembaga kemasyarakatan ini terbagi

dalam beberapa tipe, adapun menurut Gillin dalam Soekanto ( 2007: 186-187)

tipe-tipe lembaga kemasyarakatan terdiri dari:

1. Crescive institutions merupakan lembaga-lembaga yang tidak disengaja

tumbuh dari adat istiadat masyarakat, seperti perkawinan.

2. Enacted institutions merupakan lembaga-lembaga yang sengaja dibentuk

untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti lembaga utang piutang, lembaga

perdagangan.

3. Basic institutions merupakan lembaga kemasyarakatan yang sangat

penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam

masyarakat, seperti keluarga dan sekolah.

4. Unsanctioned institutions merupakan kelompok yang ditolak oleh

masyarakat, seperti kelompok penjahat dan pemeras.
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RT/RW tergolong dalam enacted institutions, dimana dibentuk untuk

meningkatkan peranan, pelayanan, kesejahteraan, dan partisipasi masyarakat.

RT/RW merupakan organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat

serta memahami kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di

lingkungannya. Dengan adanya RT/RW diharapkan mampu membantu

melaksanakan peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal

kepada masyarakat dilingkungannya, salah satu bentuk pelayanan yang diberikan

oleh RT/RW yaitu surat pengantar.

Tanpa adanya pengantar RT/RW warga tidak akan bisa memperoleh

pelayanan serta mengurus surat yang diperlukan seperti pelayanan Kartu Tanda

Penduduk (KTP), surat keterangan miskin dan Kartu Keluarga (KK) baik di

Kelurahan maupun instansi lainnya. Keberadaan RT/RW harus bisa

mengkoordinir warga di lingkungannya, menjembatani hubungan antar warga,

menjembatani hubungan masyarakat dengan pemerintah serta dapat

menyelesaikan masalah yang terjadi didalam lingkungannya dan dapat menjadi

contoh yang baik bagi warga misalnya dalam kegiatan gotong royong dimana

pengurus RT/RW harus turun langsung dan mengajak warganya untuk turut

berperan serta dalam kegiatan tersebut.

Tugas pemerintah di tingkat kelurahan akan semakin terbantu dengan

adanya RT/RW, salah satu Kabupaten/Kota yang membuat Peraturan Daerah

Tentang RT dan RW adalah Pemerintah Kota Pekanbaru, dengan dibentuknya

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun

Tetangga dan Rukun Warga. RT/RW merupakan lembaga kemasyarakatan yang

ada di kelurahan serta diatur dan dibina oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.
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Kelurahan Tuah Karya merupakan salah satu Kelurahan di Kecamatan Tampan

Kota Pekanbaru. Kelurahan ini memiliki luas wilayah 12,085 Km2. Kelurahan ini

merupakan  hasil pemekaran (Desember 2003) dari Kelurahan Simpang Baru dan

saat ini juga merupakan Kelurahan yang mempunyai populasi Penduduk terpadat

di Kecamatan Tampan. Kelurahan ini terdiri dari 15 Rukun Warga dan 99 Rukun

Tetangga dengan jumlah penduduk 60.372 orang (data jumlah penduduk di

Kelurahan Tuah Karya) adalah:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Gender di Kelurahan Tuah Karya

No. Indikator Jumlah Penduduk 2013
1. Jumlah Penduduk 60.372 Orang
2. Jumlah Laki-Laki 31.297 Orang
3. Jumlah Perempuan 29.075 Orang
4. Jumlah Kepala Keluarga 12.076 KK

Sumber : Data Kependudukan Kantor Lurah Tuah Karya, Oktober 2013

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, Pasal 1

tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang menyatakan bahwa “Rukun

Tetangga adalah kumpulan penduduk yang berdiam dalam suatu lokasi tertentu

dalam suatu kelurahan yang berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung

diantara mereka”. Sedangkan rukun warga adalah kumpulan penduduk yang

berdiam dalam beberapa tetangga dalam suatu kelurahan. RT/RW merupakan

organisasi paling bawah dan paling dekat dengan masyarakat, yang memahami

kondisi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat di lingkungannya. RT/RW

memiliki peran yang sangat besar dan memiliki arti yang begitu penting. RT/RW

tidak hanya mengemban fungsi-fungsi sosial, tetapi juga menjalankan serangkaian

tugas yang dititipkan oleh pemerintah, dengan kata lain membantu kelancaran

tugas-tugas pemerintah.
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Adapun maksud dan tujuan dibentuknya Rukun Tetangga dan Rukun

Warga disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun

2002, Pasal 3 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah (a) memelihara

dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan

kegotongroyongan dan kekeluargaan, (b) meningkatkan kelancaran pelaksanaan

tugas pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan,

(c) menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan

kesejahteraan”.

Nilai-nilai kehidupan masyarakat yang dimaksud disini seperti saling

bertegur sapa saat bertemu, saling merekatkan rasa persaudaraan antar

masyarakat, dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong. Adapun yang

dimaksud dengan meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan salah

satunya yaitu dalam bentuk pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan

memberikan surat keterangan maupun surat pengantar sesuai dengan kebutuhan

masyarakatnya. Kemudian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan disini

salah satunya pengajuan permohonan semenisasi gang-gang ketika musrenbang

setelah permohonan diterima sebagai pengurus RT/RW harus melaksanakan

proses semenisasi tersebut. Sedangkan menghimpun potensi adalah

mengumpulkan keterampilan-keterampilan atau kreatifitas-kreatifitas yang

dimiliki masyarakat dimana hasil minimalnya dapat digunakan sendiri ataupun

dapat dijual dan menambah penghasilan untuk masyarakat dilingkungannya

Namun kenyataan di lapangan nilai-nilai kemasyarakatan sudah mulai

memudar, sebagian besar individu masyarakatnya cenderung bersifat

individualistis dan menarik diri dari kehidupan bermasyarakat. Kepadatan

membuat orang mencari jarak yang kosong dan akhirnya tumbuhlah sifat
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individualis, serta  orang cenderung menarik diri dari kegiatan-kegiatan dalam

masyarakat seperti rapat RT, musyawarah pengangkatan RT serta kegiatan gotong

royong yang hanya dihadiri sebagian saja penduduk yang ada didalam suatu rukun

tetangga.

Selanjutnya ada beberapa tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat

dilihat dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002, Pasal 7

tentang RT/RW yaitu: (a) Menggerakkan gotong royong swadaya dan partisipasi

masyarakat, (b) Membantu terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan, (c)

Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah dan

pemerintah daerah, (d) Membantu menciptakan dan memelihara kelestarian

lingkungan hidup. Pengurus rukun tetangga dan rukun warga berupaya mengajak

dan memberikan contoh kepada masyarakat dilingkungannya untuk ikut gotong

royong, dengan pelaksanaan gotong royong yang terus berkelanjutan memberikan

peluang terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan serta diharapkan dapat

meningkatkan partisipasi dari masyarakatnya. Kemudian dengan minimal satu

pohon pada setiap satu rumah akan membantu terciptanya kelestarian lingkungan

hidup. Salah satu contoh ketua rukun tetangga menyebarluaskan dan

mengamankan setiap program pemerintah adalah pembagian beras miskin, disini

ketua rukun tetangga dituntut benar-benar mendata masyarakatnya yang

dikategorikan miskin dan berhak untuk mendapatkan beras miskin tersebut, dan

program lainnya yaitu pemberian beasiswa bagi siswa dan mahasiswa yang

kurang mampu dengan syarat surat keterangan kurang mampu.

Tetapi beberapa tugas RT/RW yaitu membantu terciptanya kebersihan dan

keindahan lingkungan serta mengamankan program pemerintah pada kenyataanya
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tugas ini belum terlaksana dengan baik dikarenakan tidak diagendakannya jadwal

untuk gotong royong, meskipun ada diantara beberapa pengurus rukun tetangga

atau rukun warga yang mengagendakan jadwal gotong royong justru tingkat

partisipasi dari masyarakatnya yang masih rendah. Sedangkan dalam

mengamankan program pemerintah dalam hal pembuatan surat keterangan tidak

mampu seharusnya sebagai pengurus RT/RW lebih mengetahui kondisi ekonomi

dari masyarakat di lingkungan RT/RW nya sehingga tidak salah sasaran dalam

menjalankan program pemerintah ini, tetapi kenyataannya masih ada pengurus

RT/RW yang langsung memberikan surat keterangan tidak mampu tersebut,

padahal masyarakatnya tersebut dapat dikatakan mampu.

Populasi penduduk yang kian hari semakin meningkat dapat dilihat dengan

banyaknya pembangunan perumahan, pertokoan dan lain sebagainya serta dapat

juga dilihat dari jumlah penduduknya pada tahun 2013/2014 yaitu 60.372 jiwa

dengan luas wilayah 12,085 tingkat kepadatan tiap Km2 nya 4,996 Km2 sehingga

menjadikan Kelurahan ini tidak stabil dalam pelaksanaan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Beberapa hal

yang paling terlihat jelas yaitu jumlah kepala keluarga pada setiap rukun tetangga,

keseluruhan rukun tetangga yang ada di Kelurahan Tuah Karya melebihi kapasitas

yang telah ditentukan dalam peraturan daerah.

Dari tabel dibawah, kita bisa lihat bahwa jumlah Kepala Keluarga di setiap

Rukun Tetangga tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 12

Tahun 2002 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam Pasal 4 bagian

pertama disebutkan “Setiap Rukun Tetangga terdiri dari Minimal Tiga Puluh

(30) Kepala Keluarga dan Maksimal Lima Puluh (50) Kepala Keluarga”
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Tabel 1.2
Jumlah Kepala Keluarga per Rukun Tetangga (2013)

No RT/RW Jumlah Kepala Keluarga/RT
1 01/01 411
2 02/01 341
3 03/01 290
4 04/01 274
5 01/02 170
6 04/03 250

Sumber : RT/RW di Kelurahan Tuah Karya

Hal yang sama juga terjadi pada jumlah rukun tetangga pada setiap rukun

warga dimana ada beberapa rukun warga yang jumlah rukun tetangga diwilayah

kerjanya melebihi kapasitas. Kita dapat lihat pada tabel 1.3, Jumlah Rukun

tetangga pada setiap Rukun Warga Tidak sesuai dengan isi Peraturan Daerah pada

pasal 4 bagian kedua yang menyebutkan “Setiap Rukun Warga terdiri dari

sekurang-kurangnya 3 (tiga) Rukun Tetangga dan sebanyak-banyaknya 5 (lima)

Rukun Tetangga”

Tabel 1.3
Jumlah Rukun Tetangga dalam Wilayah Kerja Rukun Warga di Kelurahan

Tuah Karya Kecamatan Tampan setelah Pemekaran November 2013

No Rukun Warga Rukun Tetangga (Jumlah)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

RW. 01
RW. 02
RW. 03
RW. 04
RW. 05
RW. 06
RW. 07
RW. 08
RW. 09
RW. 10
RW. 11
RW. 12
RW. 13
RW. 14
RW. 15

4
7
10
8
6
12
7
11
3
6
4
6
7
4
4

Sumber : Kantor Lurah Tuah Karya, 2013
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Dari tabel diatas dapat diketahui masih ada RT/RW yang melebihi

kapasitas yang telah ditentukan dalam peraturan daerah. Seharusnya pengurus

RT/RW mengajukan permohonan pemekaran RT/RW ketika dalam wilayah

kerjanya melebihi kapasitas, pemekaran diperlukan agar dapat lebih optimal

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dilingkungan RT/RW, tetapi

kenyataan dilapangan masih ada beberapa pengurus RT/RW dan anggotanya

kurang aktif dalam melakukan pemekaran, hanya ada beberapa pengurus RT/RW

yang mengajukan pemekaran, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Pemekaran RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan

Tahun 2013/2014

No RT/RW yang dimekarkan
Hasil Pemekaran

2013 2014
1 RT 03/RW 13 RT 07/RW 13 -
2 RW 03 RW 15 -

Sumber: Kantor Lurah Tuah Karya

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menguraikan beberapa gejala –

gejala dan fenomena yang ditemukan dari prasurvei yang penulis lakukan

mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002

tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan diantaranya yaitu:

1. Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor

12 Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan

Tampan, belum sesuai dengan isi peraturan daerah. Hal ini terbukti dengan

masih adanya beberapa pasal yang belum terlaksana dengan baik beberapa

diantaranya pasal 3, pasal 4, dan pasal 7.
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2. Ketika Perda tidak dilaksanakan hal ini akan merugikan masyarakat.

berikut kutipan wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat.

“Jika peraturan daerah tersebut tidak dilaksanakan dengan baik dan
konsisten, maka  salah satu akibatnya akan menghambat pelaksanaan
pembangunan untuk masyarakat. Contohnya ketika ketua rukun tetangga
mengajukan beberapa permohonan (semenisasi) dalam musrenbang, yang
dikabulkan hanya penyemenan untuk satu gang saja. Padahal dalam satu
RT tersebut mempunyai dua sampai tiga gang bahkan empat gang karena
jumlah KK melebihi batas ideal, maka dua gang lagi tidak tersemen”.
(wawancara dengan Bapak Taufik: Senin, tanggal 17 Februari 2014)

3. Berikut kutipan wawancara penulis dengan salah satu warga di RT 04/ RW

03, mengenai pelayanan yang dilakukan ketua RT nya.

“Pelayanan pak RT kurang baik, hal ini saya rasakan ketika saya meminta
surat pengantar untuk pembuatan KTP anak saya, tiga hari surat
pengantarnya belum juga selesai” (wawancara dengan ibu Yunimar:
Kamis,20 Maret 2014).

Tidak efektifnya Pelayanan terhadap masyarakat ini disebabkan

oleh jumlah KK didalam satu RT melebihi kapasitas ideal yang telah

ditetapkan dalam Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12

Tahun 2002 tentang RT/RW (masyarakat yang dilayani tidak ideal dengan

yang melayani).

4. Kelebihan kapasitas juga menyebabkan lambatnya penanganan konflik

yang terjadi didalam masyarakat. sesuai dengan hasil wawancara dengan

salah seorang masyarakat di RT 01/RW 02.

“lambatnya penanganan dari RT/RW dalam menyelesaikan permasalahan
tahunan yang ada di daerah tempat tinggal kami, setiap musim hujan di
daerah kami mengalami banjir yang disebabkan penyumbatan selokan
secara sengaja yang dilakukan oleh salah seorang warga RT sebelah,
permasalahan ini terus berlangsung dari tahun ketahun ketika musim
hujan tiba” (wawancara dengan Bapak Edi: Senin, 17 Maret 2014).
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5. Kelebihan kapasitas dalam RT/RW, juga menyebabkan kurangnya

partisipasi masyarakat dalam kegiatan masyarakat, membuka peluang bagi

masyarakatnya untuk bersifat individualistis dan bersikap semau nya,

kemudian pada akhirnya orang cenderung menarik diri dari kegiatan-

kegiatan masyarakat seperti rapat RT, kegiatan gotong royong serta dapat

juga melunturkan nilai-nilai kehidupan masyarakat.

6. Jumlah KK diwilayah kerja RT telah melebihi batas yang telah ditentukan

dalam peraturan daerah, begitu pula jumlah RT di wilayah kerja RW.

Sudah selayaknya dilakukan pemekaran RT/RW.

“Jadi, jika sesuai dengan perda yang ada, kalau memang sudah layak
dimekarkan RT/RW nya silahkan,” ujar Adi ( kabag pemerintahan).
Pemekaran RT/RW seharusnya dilakukan mulai dari pimpinan terbawah
yaitu RT dan RW, "Hampir di semua RT dan RW itu kapasitas warganya
telah melebihi batas idealnya. Makanya ini sudah layak untuk
dikembangkan, Dimulai dari RT dan RW” demikian dikatakan anggota
Komisi I DPRD Kota Pekanbaru yang membidangi pemerintahan,
Muhammad Navis SE ( sumber: www.seriau.com)

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang penulis

tuangkan dalam karya tulis ilmiah dengan judul “Implementasi Peraturan

Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW

Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan”

1.2 Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang masalah, bahwa

dalam penerapannya Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12

Tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, ada

beberapa pasal dalam Peraturan Daerah dimana pelaksanaan nya tidak sesuai
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dengan isi yang tercantum di Peraturan Daerah tersebut. Maka penulis

merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

No. 12 Tahun 2002 Tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan

Tampan?

2. Apa Saja Faktor Penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun

Warga Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan tersebut?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Pemerintah Kota

Pekanbaru Nomor 12 tahun 2002 tentang RT/RW di Kelurahan Tuah

Karya Kecamatan Tampan.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam

mengimplementasikan Perda Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 12

Tahun 2002  tentang RT/RW di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan

Tampan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat mememacu perkembangan

Ilmu administrasi dan minimal dapat memperkaya investasi hasil-hasil

penelitian di bidang admnistrasi pada umumnya.
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2. Aspek Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukkan

dan bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk

mengimplementasikan Peraturan daerah Pemerintah Kota Pekanbaru

Nomor 12 Tahun 2002 tentang RT/RW sesuai dengan isi dari Perda

tersebut.

3. Aspek Akademis, Penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan informasi

dan data sekunder bagi kalangan akademis lainnya yang akan

melaksanakan penelitian dimasa yang akan datang.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran secara umum dan untuk memudahkan

pembahasan skripsi ini, maka penulisan in dibagi ke dalam enam bab dan setiap

bab dibagi ke dalam beberapa sub bab, maka sistematika penulisan yang

direncanakan adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika

Penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Dalam Bab ini akan dikemukakan teori-teori yang melandasi

pembahasan masalah yang diteliti antara lain pengertian implementasi,

kebijakan, faktor keberhasilan implementasi, faktor penghambat

implementasi, pengertian rukun tetangga dan lainnya yang

berhubungan dengan penelitian ini.
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisikan metodologi penelitian yang menguraikan tentang

Jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisi data yang

berkaitan dengan penelitian penulis.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Bab ini merupakan bab gambaran umum Deskripsi singkat Kecamatan

Tampan serta Deskripsi Kelurahan Tuah Karya, visi dan misi, susunan

organisasi Kelurahan Tuah Karya, tugas pokok dan fungsi pegawai,

jumlah penduduk, tingkat pendidikan, sarana pendidikan yang ada di

Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisikan

hasil-hasil penelitian dari karakteristik responden, serta pembahasan

lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah

Pemerintah Kota Pekanbaru No. 12 Tahun 2002 tentang RT/RW di

Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan.

BAB VI : PENUTUP

Bab terakhir ini adalah penutup. Dalam bab ini akan diuraikan tentang

kesimpulan yang diperoleh dan saran-saran yang dirasakan perlu

dikemukakan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.


