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BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah–daerah

provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap

provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemrintah daerah, yang diatur

dengan Undang-Undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas

otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah provinsi,daerah kabupaten

dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya

dipilih melalui pemilihan umum, Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-

masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, dipilih

secara demokratis. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya,

kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai

urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan

daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas

pembantuan. Susunan dan tata cara penyelenggaran pemerintahan daerah

diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa negara

kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah dan daerah provinsi itu

dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai mempunyai

pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

menurut asasotonomi dan tugas pembantuan.
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Dalam pasal 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang

Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa :

a. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk

Kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala Kabupaten/Kota

meliputi :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.

2. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang.

3. Penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

4. Penyedian sarana dan prasarana umum.

5. Penanganan bidang kesehatan.

6. Penyelenggaraan pendidikan.

7. Penanggulangan masalah sosial.

8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

9. Fasilitas pegembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.

10. Pegendalian lingkungan hidup.

11. Pelayanan pertanahan.

12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil.

13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.

14. Pelayanan administrasi penanaman modal.

15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya.

16. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh Peraturan

Perundang-Undangan.

b. Urusan pemerintah kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi

urusan pemerintahan yang secara nyataada dan berpotensi untuk
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi,

kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

c. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal diatas

diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Tujuan formal dari suatu negara biasanya diindentikan dengan tujuan

pembangunan nasional.Tujuan pembangunan nasional merupakan suatu

proses yang terus menerus dan berkesinambungan. Tujuan pembangunan

nasional adalah untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang

merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan

rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan

dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat,

tertib, dan damai(Afiffuddin, 2010:78)

Masalah kependudukan merupakan salah satu sumber masalah sosial

yang penting karena pertambahan penduduk menjadi penghambat dalam

pelaksanaan pembangunan. Apalagi pertambahannya tidak terkontrol secara

efektif. Akibat pertambahan penduduk biasanya ditandai oleh kondisi yang

serba tidak merata, terutama mengenai sumber-sumber penghidupan

masyarakat yang semakin terbatas. Pertambahan jumlah penduduk tersebut

disebabkan oleh tingkat kelahiran yang tinggidibandingkan dengan tingkat

kematian yang rendah dan juga peluang kerja yang kecil sebagai akibat dari

perubahan era globalsasi menuju era pasar bebas yang menuntut setiap

individu untuk memperjuangkan hidupnya.
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Kabupaten Indragiri Hilir adalah salah satu kabupaten besar di

provinsi Riau. Seperti halnya kabupaten-kabupaten lain yang sedang

berkembang, Indragiri Hilir juga merasakan fenomena yang serupa.

Perkembangan pesat seperti berdirinya kantor-kantor, pusat perbelanjaan,

sarana perhubungan, pabrik, dan sarana hiburan. Dengan pertambahan

penduduk yang tak terkendali menyebabkan banyaknya pengangguran, hal ini

menjadikan masyarakat harus mampu bertahan hidup dengan keras dan tidak

sedikit dari mereka mampu melakukan tindakan kriminal ataupun

pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti halnya

masalah fenomena sosial seperti adanya pedagang kaki lima. Pedagang kaki

lima adalah orang yang dengan modal relatif sedikit berusaha dibidang

produksi dan berjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan

kelompok konsumen tertentudalam masyarakat, dan aktifitasnya dilaksanakan

pada tempat-tempat yang sangat strategis dalam suasana lingkungan yang

informal.

Sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting

dalam perekonomian Indonesia, baik saat ini maupun dimasa mendatang

karena sifatnya yang mudah dimasuki.Secara mikro pentingnya peranan

sektor informal dapat diamati dari kemampuan sektor informal menyediakan

barang dan jasa yang relative murahsehingga dapat diakses oleh masyarakat

dari golongan ekonomi rendah. Namun, hal tersebut tidak bisa meniadakan

pandangan bahwa sektor informal adalah sektor yang mengganggu

keindahan, ketertiban dan keamanan kota.
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Masalah sosial pedagang kaki lima merupakan fenomena sosial yang

tidak bisa dihindari keberadaanya dalam kehidupan masyarakat, terutama

yang berada daerah perkotaan (kota-kota besar). Salah satu faktor yang

dominan mempengaruhi perkembangan ini adalah faktor kemiskinan dan

pengangguran. Masalah kemiskinan di Indonesia dan akibat terbatasnya

lapangan perkerjaan yang tersedia, serta terbatasnya pengetahuan dan

keterampilan, menyebabkan mereka banyak yang menyari nafkah untuk

mempertahankan hidup dengan cara berusaha/berkerja dilingkungan

informal(melakukan pelanggaran). Kasus PKL ini dinilai banyak pihak

sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja

untuk kaum miskin. Salah satu faktor yang terkait dengan problema riil PKL

adalah konsep informalitas diperkotaan.

Kota-kota di Indonesia pada umumnya berkembang tanpa di landasi

perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, kota-kota kita tidak betul-

betul dipersiapkan atau di rencanakan untuk dapat menampung pertumbuhan

penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek. Oleh karena itu,

bukanlah suatu pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia

menampilkan wajah ganda, di suatu sisi terlihat perkembangan pembangunan

yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur modern disepanjang tepi

jalan utama kota,di balik semua keanggunan itu, nampak menjamurnya

lingkungan kumuh dengan sarana dan prasarana yang sangat tidak memadai

untuk mendukung keberlangsungan kehidupan manusia yang berbudaya.

Taman dan ruang terbuka yang semula cukup banyak tersedia, beralih rupa
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menjadi kawasan perdagangan, diantaranya seperti makin banyaknya

pedagang kaki lima.

Banyak bermunculannya para pedagang kaki lima yang merupakan

bentuk usaha perdagangan yang dijalankan oleh masyarakat demi pemenuhan

kebutuhan hidup dan keluarga mereka sehari-hari. Keberadaan para pedagang

kaki lima tersebut menimbulkan dua sisi peranan dalam perkembangan

pembangunan suatu daerah perkotaan. Satu sisi pedagang kaki lima secara

nyata sebagai salah satu penunjang tersedianya lapangan pekerjaan dan secara

potensial merupakan sumber pendapatan masyarakat, serta satu diantara

banyaknya usaha sektor informal yang juga memberikan kontribusi yang

besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menengah kebawah, akan

tetapi disisi lain dari keberadaan pedagang kaki lima yang pada umumnya

tidak teratur menjadikan kota semakin padat, sumpek dan semrawut.

Oleh karena itu, PKL seringkali menjadi target utama kebijakan-

kebijakan pemerintah kota, seperti penggusuran dan relokasi. Namun

berbagai kebijakan tersebut terbukti kurang efektif karena banyak PKL yang

kembali beroperasi dijalanan meskipun pernah digusur atau direlokasi.Hal ini

menekankan bahwa fenomena ekonomi informal, khususnya PKL diarea

perkotaan sulit diselesaikan. Dengan kata lain, kebijakan penanganan PKL

yang bersifat jangka pendek sebaiknya dilakukan bersamaan dengan

pembenahan jangka panjang terhadap berbagai persoalan mendasar.

Adapun rincian jumlah pedangang kaki lima yang terjaring oleh dinas

sosial dijalan H. Arif, Kecamtan Tembilahan Hulu, kota Tembilahan
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kabupaten Indragiri Hilir tahun 2008-2013 dapat dilihat dari tabel sebagai

berikut :

Tabel I.2 : Perkembangan JumlahPedagang Kaki Lima

No Tahun Jumlah Pedagang Kaki Lima

1. 2008 24

2. 2009 26

3. 2010 33

4. 2011 36

5. 2012 41

6. 2013 43

Sumber: Kantor Camat Tembilahan Hulu, 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pedagang kaki lima setiap

tahunnya terus bertambah, hal ini terjadi karena kurang tegasnya pemerintah

dalam menangani masalah keberadaan pedagang kaki lima ini, bila hal ini

terus berlanjut tanpa ada perhatian dari pemerintah daerah maka jumlah

pedagang kaki lima bisa saja terus bertambah semakin besar setiap tahunnya.

Sebagian besar jenis barang yang dijual oleh pedagang kaki lima di jalan H.

Arif, Kecamatan Tembilahan Hulu ini yaitu ikan dan sayuran, dimana

sebagian dari mereka, mereka disini menjual hasil tangkapan atau hasil

tanaman mereka sendiri, suami melaut/bertani dan istri yang berjualan, dan

apabila mereka tidak mendapatkan hasil tangkapan atau hasil pertanian,

mereka tidak akan berjualan maka dari itulah pedagang kaki lima di jalan H.

Arif, Parit 11 ini jumlah setiap harinya selalu berubah-ubah. Dan juga hal

inilah yang menjadi alasan mengapa mereka tidak membuat/menyewa toko
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untuk berjualan dalam jangka panjang atau menetap, dan memilih berjualan

disepanjang jalan/trotoar dan jembatan, disamping susahnya mencari

pekerjaan disektor formal.

Untuk itu pemerintah daerah mempunyai peranan tertentu dalam

mengatasi masalah pedagang kaki lima melalui kebijakan penataan pedagang

kaki lima yang berada di kawasan sepanjang tepi jalan utama kota atau pun

ruang terbuka lainnya. Kebijakan tersebut memuat penataan kota untuk

memberi fasilitas penempatan dagang terhadap pedagang kaki lima, sehingga

memberi kesadaran yang memungkinkan berpartisipasi dalam pembangunan

kota yang dinamis. Oleh karena itu pemerintah daerah kota Tembilahan

melakukan upaya kebijakan penataan pedagang kaki lima dengan cara

mengeluarkan perda tentang kawasan bebas PKL. Dan sebagaimana yang

diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun

2008,Tentang Ketertiban Umum, Bab II pasal 7, ayat (1)yang berbunyi : Pada

setiap jalan, trotoar, jalur hijau, taman dan tempat umum setiap orang

dilarang untuk :

a) Membongkar mengubah, mengotori, dan merusak kecuali atas izin

pemerinaah daerah.

b) Membuang atau menumpuk membongkar kotoran/sampah kecuali

di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pemerintah daerah.

c) Buang air besar dan kecil kecuali di tempat-tempat yang telah di

tentukan.
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d) Menjemur, memasang, menempelkan atau menggantug benda-

benda, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh

pemerintah.

e) Menyapu sampah/kotoran dari trotoar ke jalan.

f) Melepaskan, menambatkan atau mengembalakan ternak.

g) Menggunakan sebagai tempat berjualan dan menyimpan barang-

barang dalam bentuk apapun.

h) Menggunakannya sabagai tempat mencuci/memperbaiki

kendaraan bermotor/tidak bermotor.

i) Menggunakannya sabagai tempat tinggal.

j) menaikkan/menurunkan orang dan atau membongkar barang

muatan kendaraan bermotor/tidak bermotor kecuali di tempat-

tempat yang telah ditentukan atau diizinkan oleh pemerintah

daerah.

Perda diatas menjelaskan bahwa kegiatan pedagang kaki lima adalah

suatu tindakan yang melanggar hukum, yang khusus dijelaskan pada pasal 7

ayat (1) huruf G, yang berbunyi : dilarang untuk menggunakan sebagai

tempat berjualan dan menyimpan barang-barang dalam bentuk apapun. Tetapi

Perda No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum ini tidak

terimplementasi secara maksimal karena masih banyaknya pedagang kaki

lima yang berjualan disepanjang jalan H. Arif,Parit 11, di Kecamatan

Tembilahan Hulu ini. Akan tetapi pemerintah daerah setempat tidak dapat

menyikapi masalah sosial pedagang kaki lima itu hanya dengan penertiban

dan pemberian hukuman, karena masalah sosial pedagang kaki lima juga
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menjadi tanggung jawab pemerintah yang harus memberikan tempat yang

layak untuk melakukan usaha, untuk mengurangi jumlah pengangguran. Bila

masalah ini terus berlarut maka keberadaan pedagang kaki lima ini akan

sangat mengganggu keberadaan pengguna jalan lainnya dan menghilangkan

keindahan kota.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari foto Pedagang Kaki Lima

(PKL) dibawah ini :

Foto 1 Foto 2

Foto 3 Foto 4

Keterangan :
1. Foto 1, PKL berjualan disepanjang trotoar.
2. Foto 2, PKL berjualan disepanjang jembatan.
3. Foto 3, aktivitas jual beli PKL dan masyarakat.
4. Foto 4, kemacetan di jalan H. Arif.
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Foto 1, memperlihatkan aktivitas para pedagang berjualan diatas

trotoar dengan berbagai macam barang jualannya, seperti sayuran, ikan dan

barang-barang kebutuhan dapur lainnya, kemudian banyaknya sepeda motor

yang parkir ditepi jalan/didepan trotoar yang menambah masalah seperti

kemacetan jalan. Keberadaan pedagang yang berjualan diatas trotoar ini

sangat jelas mengganggu pengguna jalan lainnya, seperti pejalan kaki yang

terpaksa turun ke jalan untuk melakukan aktivitasnya, karena hak pejalan

kaki sebagai pengguna trotoar tidak bisa mereka dapatkan lagi karena telah

diambil alih oleh para pedagang untuk berjualan.

Foto 2, memperlihatkan aktivitas pedagang yang sedang berjulan ikan,

salah satunya udang kering seperti yang terlihat dari foto 2 diatas, kegiatan

berjualan diatas trotoar jembatan ini sangatlah mengganggu dan sangat

membahayakan para pedagang dan pengguna jalan. Keadaan jembatan yang

sempit ditambah aktivitas para pedagang dan pengguna kendaraan yang

ramai membuat jembatan semakin sempit sehingga timbul kemacetan,

keadaan seperti ini pastilah sangat berbahaya karena keadaan ini berlangsung

diatas jembatan yang bisa menyebebkan siapa saja terjatuh dan berakibat

patal.

Foto 3, memperlihatkan aktivitas pedagang yang berjualan diatas

trotoar, dan dari foto tersebut juga memperlihatkan aktifitas yang

berlangsung antara penjual dan pembeli, dan ini artinya keberadaan para

pedagang kaki lima tersebut juga membawa manfaat bagi para pembeli

khususnya para ibu-ibu rumah tangga, karena barang-barang yang dijual oleh

pedagang kaki lima ini harganya lebih murah dan terjangkau bagi golongan
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keluarga menengah kebawah. Dan keberadaan pasar yang strategis ditepi

jalan ini, membuat para pembeli senang untuk berbelanja, karena pembeli

merasa lebih mudah dalam berbalanja karena tidak perlu susah-susah

kepasar, hanya dengan memakirkan motor didepan pedagang ataupun tidak

perlu turun dari atas motor mereka sudah dapat berbelanja. Tetapi secara

tidak sadar hal itu sudah menggangu pengguna jalan lainnya.

Foto 4, memperlihatkan keadaan macet yang disebabkan oleh aktivitas

jual beli di jalan H. Arif,Parit 11 Kecamatan Tembilahan Hulu, keadaan ini

disamping sangat mengganggu tetapi juga sangat membantu. Menggangu

bagi pengguna jalan yang bukan pembeli dan sangat membantu bagi pembeli

yang ekonomi lemah atau menengah kebawah, untuk itu pemda setempat

harus mampu membuat kebijakan yang bijaksana dan adil, tanpa ada yang

harus dirugikan salah satu dari mereka.

Dari empat foto dan penjelasan diatas nampak dengan jelas, bahwa

keberadaan pedagang kaki lima sangat mengganggu pengguna jalan dan

khususnya melanggar Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang

Ketertiban Umum Pasal 7 Ayat (1).Tetapi disisi lain keberadaan pedagang

kaki lima juga mendatangkan manfaat yaitu mengurangi pengangguran

dengan terbatasnya lapangan pekerjaan dan mempermudah ibu-ibu rumah

tangga dalam berbelanja kebutuhan dapur sehari-hari dengan harga yang

relative murah.

Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah yang

bertugas membantu Kepala Daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan

serta sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan
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ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 148 ayat (1) Undang-Undang

No. 32 Tahun 2004 yang berbunyi “untuk membantu Kepala Daerah dalam

menegakkan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja”. Salah satu

tugas Satpol PP dalam menegakkan peraturan daerah adalah menertibkan

pedagang kaki lima yang banyak berjualan di sepanjang trotoar, taman dan

ruang terbuka.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2004 tentang

Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, tugasnya adalah menegakkan

Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 3). Untuk

melaksanakan tugasnya sebagai aparat pemelihara dan penyelenggara

ketenteraman dan ketertiban umum serta penegak Peraturan Daerah dan

Keputusan Daerah, maka berdasarkan Pasal 5 PP No. 32 Tahun 2004, Satpol

PP diberi wewenang:

a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum

yang mengganggu ketenteraman 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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Terbitnya PP No. 32 Tahun 2004 yang diharapkan menjadi pedoman

bagi aparat SatPol PP dalam melaksanakan kewenangannya, ternyata dalam

praktiknya belum mampu secara maksimal mencegah terjadinnya

pelanggaran atas peraturan daerah seperti salah satunnya masalah pedagang

kaki lima.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 9 juli 2013

dengan salah satu pedagang dikawasan jalan H. Arif, Parit 11, yang bernama

Zulkifli, hampir sejak 3 tahun belakangan ini sudah kurang sering ada

penertiban atau razia yang dilakukan oleh Satpol PP atau pun dinas-dinas

terkait lainnya. Berbeda dengan keadaan empat sampai lima tahun yang lalu,

awal-awal berdirinya pasar pinggir jalan ini, razia dan penertiban sangat

sering dilakukan oleh Satpol PP, razia itu ada yang bersifat teguran tertulis

dan ada pula yang bersifat lisan, tetapi belum ada yang bersifat sosialisasi

formal, tapi usaha yang dilakukan oleh Sapol PP dipandang gagal dan tidak

menemukan hasil yang efektif, karena setelah dirazia dan diteribkan, maka

pada keesokan harinya para pedagang akan kembali berjualan, hal ini

berlangsung berulang-ulang. Hal ini terjadi karena belum ada tindakan/sanksi

yang tegas dari Satpol PP ataupun Pemda setempat.

Berdasarkan pantauan dilapangan, terdapat beberapa fenomena yang

terjadi dalam upaya penciptaan ketertiban umum di Kecamatan Tembilahan

hulu Kabupaten Indragiri Hilir.

1. Belum maksimalnya sosialisasi terhadap peraturan daerah  No. 21 Tahun

2008 Tentang Ketertiban Umum. Sehingga masalah ketertiban umum
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tersebut kurang dipahami oleh  para pedagang kaki lima. Masyarakat juga

tidak pernah menerima sosialisasi secara formal dari permerintah yang

bersangkutan, sehingga banyak masyarakat yang kurang memahami

bagaimana tata tertib mengggunakan fasilitas umum (jalan).

2. Di pagi hari dan menjelang siang jika melewati jalan H. Arif,parit 11 di

Kecamatan Tembilahan Hulu maka dapat ditemukan banyaknya pedagang

yang berjualan ditepian jalan/trotoar,sehingga menyebabkan kemacetan

dan mengganggu pengguna jalan lainnya.Sedangkan dalam ketentuan

perda disebutkan bahwa tidak dibenarkan berjualan diatas trotoar dan

menyimpan barang dalam bentuk apapun.

3. Tidak adanya sanksi yang tegas bagi pedagang kaki lima ataupun

masyarakat yang melanggar ketentuan perda tersebut, padahal dalam Perda

No. 21 Tahun 2008 Tentang Ketertiban Umum dijelaskan bahwa setiap

orang/badan yang melanggar ketentuan pasal peraturan daerah ini,

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda

paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

Dari pernyataan-pernyataan diatas, penulis tertarik membuat suatu

penelitian dalam bentuk proposal penelitian dengan judul Impementasi

Perda No. 21 tahun 2008, Tentang Ketertiban Umum ( Studi Kasus

Pedagang Kaki Lima di Kota Tembilahan ).
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I.2. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 Tahun 2008 Tentang

Ketertiban Umum di Kabupaten Indragiri Hilir.

2. Faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan Perda No. 21 tahun 2008,

Tentang Ketertiban Umum ?

1.3. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 21 tahun

2008, Tentang Ketertiban Umum.

2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No. 21 Tahun 2008

Tentang Ketertiban Umum.

I.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan penulis dan pembaca tentang judul

Implementasi Perda No. 21 tahun 2008, Tentang Ketertiban Umum.

2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berguna bagi

pengambil keputusan dimasa yang akan datang dan juga sebagai bahan

referensi.

3. Dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti lainnya yang yang

berhubungan dengan penelitian ini.

4. Sebagai masukan yang bermanfaat bagi pemerintah atau bagi instansi-

instansi yang terkait.
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I.5. Sisematika Penulisan

BAB I

PENDAHULUAN :

BAB II

TELAAH PUSTAKA :

BAB III

METODEOLOGI :

BAB IV

GAMBARAN UMUM :

Menjelaskan tentang latar belakang masalah,

Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat serta

Sistematika penulisan.

Telaah pustaka ini mengemukakan secara rinci

studi pustaka yang berisikan teori-teori yang

mendukung permasalahan, pandangan islam,

hipotesa dan konsep operasional.

Berisikan metode-metode yang digunakan

dalam penelitian ini, yang meliputi, penentuan

obyek penelitian, metode pengumpulan data,

variabel penelitian, dan metode analisis data.

Kemudian Bab IV ini menguraikan mengenai

gambaran umum kantor Camat Tembilahan

Hulu, struktur Kecamatan Tembilahan Hulu,

Struktur Kelurahan Tembilahan Hulu dan

Satpol PP.
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BAB V

HASIL PENELITIAN :

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN:

Bab ini berisi pelaksanaan penelitian, hasil

penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

Kesimpulann dari hasil penelitian dan saran

yang sifatnya membangun bagi pihak yang

berkepentingan.


