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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah

Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap

provinsi, Kabupaten dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah nya

masing-masing, hal ini telah di atur di dalam Undang-Undang. Pemerintah

daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan kepemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

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.

Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian lebih hingga kini

adalah persoalan Otonomi Daerah dengan dikeluarkannya UU No.22 tahun

1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang kemudian disempurnakan oleh

UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah. Pemberlakuan UU No. 32

Tahun 2004 dan UU No. 33 tahun 2004 tersebut telah memberikan perubahan

yang cukup berarti terhadap hubungan pusat dan daerah. Penyelenggaraan

pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah di bawah Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 ini tidak sekedar memindahkan sebagian besar
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kewenangan dari tangan pemerintah pusat ke tangan pemerintah daerah

masing-masing, tetapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ini harus

memberikan makna yang lebih bagi kesejahteraan rakyat yang selama ini

belum dapat diwujudkan.

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

disertai dengan pemberian hak dan kewajiban dalam konteks sistem

penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik.

Tembilahan merupakan ibu kota dari Kabupaten Indragiri Hilir.

Sebagai pusat perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir, Tembilahan

mengalami pertumbuhan penduduk yang tinggi, hal ini dikarenakan banyaknya
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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. Tempat usaha yang paling banyak menyebar

pembangunannya adalah usaha warnet. Warung Internet (warnet) adalah salah

satu jenis wirausaha yang menyewakan jasa internet kepada khalayak umum,

pengguna jasa warnet biasanya dimulai dari kalangan pelajar, mahasiswa,

professional dan wisatawan asing.

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, hingga memainkan fasilitas game online di dunia maya.

Perkembangan pengguna jasa internet di dunia sangat pesat, tidak terkecuali di

kota Tembilahan, menjamurnya warung internet memberikan kemudahan bagi

pengguna jasa internet. Bermain game on line adalah salah satu trend saat ini.

Game diciptakan sebagai salah satu sarana hiburan yang interaktif. Game

merupakan kata dari bahasa inggris yang berarti permainan. Permainan adalah

sesuatu yang dapat di mainkan dengan aturan-aturan tertentu sehingga ada

yang menang dan ada yang kalah, biasanya hanya untuk hiburan semata.

Warnet dan Game Center sebenarnya dua bidang yang mirip namun berbeda.

Perbedaan tidak hanya secara teknis maupun non-teknis. Yang dimaksud
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dengan warnet (Warung internet) adalah usaha jasa dibidang tekhnologi

informasi dengan menyewakan pc untuk melakukan akses internet terutama

layanan data seperti browsing, up load data, e-mail dll. Sementara Game

Center adalah usaha jasa dibidang tekhnologi informasi dengan menyewakan

pc untuk kepentingan bermain game, baik on-line melalui internet maupun off-

line tanpa internet.

Game online atau sering di sebut online games adalah sebuah

permainan yang dimainkan di dalam suatu jaringan. Program komputer

menerima input dari gamer melalui pengendali dan menampilkan lingkungan

buatan melalui TV atau layar monitor. Hal ini menyebabkan gamer (pengguna

game) seperti bermain langsung di dunia game. Game saat ini tidak seperti

game terdahulu, jika dahulu game hanya bisa dimainkan maksimal dua orang,

sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, game bisa

dimainkan seratus orang lebih dalam waktu yang bersamaan. Tidak heran jika

kemudian game mampu mengikat para gamer sehingga kecanduan. 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 menjamur nya para wirausaha yang menyediakan

fasilitas jasa internet yang disebut warnet.

Menjamurnya warung internet memberikan permasalahan baru di

kecamatan Tembilahan, peluang bisnis yang sangat besar membuat pelaku

usaha warnet menjalankan operasional warnet tanpa memiliki jam operasional

yang jelas. Banyak masyarakat yang kecanduan untuk bermain internet

bermain game online atau hanya sekedar browsing. Hal tersebut tentu saja

telah menggangu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
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Untuk menciptakan ketertiban dalam operasional 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/berjualan. Peraturan Daerah tersebut

berisikan tentang tertib operasional usaha game center.

Ketertiban umum yang ditujukan kepada seluruh penyedia layanan

game online atau 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.

Salah satu daerah di Tembilahan yang banyak menyediakan

warnet/game center adalah kecamatan Tembilahan. Seiring dengan

pertumbuhan warnet yang semakin pesat maka penciptaan ketertiban umum

dalam operasional warnet menjadi salah satu tugas yang sangat kompleks bagi

pihak aparat tembilahan kota. Dengan adanya penciptaan kehidupan yang

harmonis maka akan tercipta ketentraman dan ketertiban umum dalam

lingkungan masyarakat yang berada di sekitar Kecamatan Tembilahan Kota.

Untuk melihat perkembangan warnet/game center di Kecamatan

Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat pada tabel berikut ini

:

Tabel 1.1  Perkembangan Jumlah Warnet
No Tahun Warnet (unit)
1 2010 15
2 2011 28
3 2012 36

Sumber : Dinas Perhubungan dan Informatika Kab. Inhil, 2012
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Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah warnet yang ada di

Kecamatan Tembilahan kota Kabupaten Indragiri Hilir mengalami

peningkatan yang sangat signifikan, seiring dengan bertambahnya jumlah

warnet di lingkungan tersebut maka perlu dilakukan penertiban bagi para

pengusaha-pengusaha warnet yang ada di Kecamatan Tembilahan kota

Kabupaten Indragiri Hilir sehingga tercipta keamanan dan ketertiban umum di

dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Untuk lebih memperjelas perkembangan warnet di kecamatan

Tembilahan berikut data warnet per Kelurahan di kecamatan Tembilahan:

Tabel 1.2 Data Jumlah Warnet per Kelurahan
No. Kelurahan/Desa Jumlah Warnet
1 Tembilahan Hilir 9
2 Pekan Arba 5
3 Seberang Tembilahan 2
4 Sungai Beringin 4
5 Tembilahan Kota 13
6 Sungai Perak 3

Total 36
Data olahan 2013

Berdasarkan pantauan di lapangan, terdapat beberapa fenomena yang

terjadi dalam upaya penciptaan ketertiban umum di tempat usaha warnet di

Kecamatan Tembilahan kota Kabupaten Indragiri Hilir

1. Kurangnya kesadaran dan kepedulian dari pihak pengelola warnet dan pihak

pemerintah membuat Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 tentang Tata tertib

menjalankan usaha kurang direalisasikan dengan baik. Berdasarkan tanya

jawab yang dilakukan kepada Pengelola warnet mereka mengatakan bahwa

memang tidak ada penyuluhan yang dilakukan oleh pemerintah terkait

Peraturan Daerah No.21 Tahun 2008 tersebut. Yang menjadi perhatian pihak

pemerintah hanya permasalahan izin usaha saja. (Data terlampir)
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2. Berdasarkan Perda No.21 Tahun 2008 tentang Tata tertib menjalankan usaha,

pada Pasal 14 Ayat 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. Sedangkan di dalam ketentuaan

perda tentang tata tertib usaha adalah batas waktu permainan adalah dari jam

10:00 WIB hingga jam 24:00 WIB.

3. Berdasarkan Perda No.21 Tahun 2008 tentang Tata tertib menjalankan usaha,

pada Pasal 14 Ayat 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.21 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat 2 menjadi tidak

terealisasikan dengan baik. (Data terlampir)

4. Berdasarkan Perda No.21 Tahun 2008 tentang Tata tertib menjalankan usaha,

pada Pasal 14 Ayat 3 “tidak dibenarkan menerima pengunjung anak-anak

berusia 17 tahun ke bawah” sudah sangat jelas pemerintah melarang warnet

menerima pengunjung yang usianya masih berada di bawah 17 tahun tetapi

realisasi dilapangan tampak sangat berbeda dari apa yang telah di atur. Bahkan
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berdasarkan observasi sementara dan wawancara singkat dilapangan

ditemukan anak-anak yang berumur 8 tahun sedang asyik bermain game

online Point Blank. Permainan Point Blank ini memberikan efek ketagihan

seperti game-game online lainnya, di dalam game Point Blank anak akan di

suguhkan perilaku kekerasan yang secara akumulatif hal ini akan

mempengaruhi pola pikir seorang anak menjadi hobi kekerasan. Yang sangat

memperihatinkan mereka akan benar-benar hidup di dalam dunia game

sehingga hal-hal yang di dunia nyata mereka tinggalkan. Mencuri ketika tidak

ada uang, lupa makan, lupa tidur, bahkan hingga melawan kepada orang tua.

(Data terlampir)

5. Sosialisasi tentang sanksi yang diberikan kepada pihak pengelola warnet

apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang telah diatur telah dilakukan

ketika pengelola warnet mengurus surat izin usaha di BPMPT (Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu). Bentuk sanksi yang ada kepada

seluruh pengelola warnet apabila melanggar Peraturan Daerah No.21 Tahun

2008 tentang Ketertiban Umum tata tertib menjalankan usaha pasal 14 ayat 1,2

dan 3 akan di kenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis dan

pencabutan izin usaha. Namun fakta yang terjadi dilapangan penegasan

terhadap sanksi tersebut tidak berjalan dari aturan yang telah dibuat.

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 Kota Kabupaten Indragiri

Hilir dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri

Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Tertib Usaha Warnet di

Kecamatan Tembilahan”.
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1.2. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi

permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang

Ketertiban Umum Tertib Usaha di Kecamatan Tembilahan Kabupaten

Indragiri Hilir”.

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum Tertib Usaha di

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan Peraturan

Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban

Umum Tertib Usaha di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang ingin mendalami kajian yang

sama yang dilihat dari sudut pandang berbeda

2. Memberikan informasi mengenai kebijaksanaan yang dilakukan oleh

Pemerintah Indragiri Hilir serta memperlihatkan kendala-kendala yang terjadi

di lapangan yang selanjutnya dapat menjadi acuan bagi pembuatan

kebijaksanaan dimasa yang akan datang.


