
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah  

Dimensi global dan pembangunan daerah merupakan aspek yang perlu 

diantisipasi. Hal ini sangat wajar karena pada dasarnya daerah dituntut 

kesiapannya dalam menghadapi globalisasi, dimana setiap daerah harus 

mempersiapkan diri agar turut memperoleh manfaat dari globalisasi.1 Untuk 

menjamin suksesnya pelaksanaan konsep otonomi daerah tersebut, sekali lagi 

diperlukan komitmen yang kuat dan kepemimpinan yang konsisten dari 

pemerintah pusat2. Menurut Ryaas Rasyid, diantara tantangan yang paling 

serius adalah berkenaan dengan pengembangan fungsi-fungsi pemerintahan 

melalui pemberian lebih banyak kewenangan kepada daerah. Peningkatan 

kemampuan daerah untuk secara kreatif dan optimal mendayagunakan 

kewenangan-kewenangan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah nasional 

seperti yang terinci dalam PP No 25 tahun 2000.3 

Setiap negara dalam menata dan mengatur sistem pemerintahannya 

mempunyai cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita dan tujuan ini merupakan 

kristalisasi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat yang 

kemudian dijadikan sebagai dasar pijakan dalam melaksanakan pembangunan 

di negaranya. Karena cita-cita merupakan kristalisasi nilai-nilai yang diyakini 

                                                       
1  Hadi Soesastro, Aida Budiman, Nina Triaswati, dan Armida Alisjahbana. 2005. Pemikiran dan 

Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir, Yogyakarta: 
Penerbit: Kanisisus, hal 27 

2  Ryaas Rasyid,. 2007. Desentraliisasi dan Otonomi Daerah: Otonomi Daerah, Latar Belakang 
dan Masa Depannya. Jakarta: Penerbit LIPI Press, hal 12. 

3  Ibid. 2007. hal 13.   



kebenarannya maka antara negara satu dengan negara lainnya tidak sama 

dalam hal pencapaian tujuan. Demikian juga dengan negara Indonesia yang 

mempunyai tujuan seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945 (UUD 1945) alenia IV yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.  

Sehubungan dengan adanya kondisi ketentraman dan ketertiban, maka 

perlu diadakan pembinaan terhadap ketentraman dan ketertiban di daerah 

secara terencana dan terpadu. Menurut Pedoman dan Petunjuk Polisi Pamong 

Praja, Jakarta, Dirjen PUOD, 1995 dalam penanggulangan ancaman gangguan 

ketentraman dan ketertiban diterapkan suatu sistem pembinaan ketentraman 

dan ketertiban menurut pola-pola tertentu, baik melalui usaha-usaha 

masyarakat maupun pemerintah melalui pendekatan prosperity (kemakmuran) 

dan security (keamanan)  

Untuk dapat terciptanya suatu kondisi ketentraman dan ketertiban yang 

mantap di daerah, perlu dilakukan suatu pembinaan yang meliputi segala 

usaha, tindakan, pengarahan serta pengendalian segala sesuatu yang berkaitan 

dengan ketentraman dan ketertiban. Menurut Pasal 148 ayat 1 Undang-undang  

No. 32  Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah:  

Kondisi ketentraman dan ketertiban yang mantap dalam masyarakat akan 
mendorong terciptanya stabilitas nasional dan akan menjamin kelancaran 
penyelenggaraan pemerintahan di daerah maupun pelaksanaan 
pembangunan daerah maka tugas Kepala Daerah akan bertambah terutama 
dalam menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban 
Umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.  



 
Hal ini kemudian dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 6  

Tahun 2010  Tentang Satuan Polisi Pamong Praja , yang menyebutkan bahwa 

“Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan 

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat”. 

Dalam  melaksanakan  tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 4, 

Satpol PP mempunyai fungsi sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 

Peraturan Pemerintah No. 6  Tahun 2010  Tentang Satuan Polisi Pamong 

Praja,  

1. Penyusunan  program  dan  pelaksanaan  penegakan  Perda, 
penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta 
perlindungan masyarakat; 

2. pelaksanaan  kebijakan  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala daerah; 
3. pelaksanaan  kebijakan  penyelenggaraan  ketertiban  umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah; 
4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 
5. pelaksanaan  koordinasi  penegakan  Perda  dan  peraturan kepala  

daerah,  penyelenggaraan  ketertiban  umum  dan ketenteraman  
masyarakat  dengan  Kepolisian  Negara Republik  Indonesia,  Penyidik  
Pegawai  Negeri  Sipil  daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

6. pengawasan  terhadap  masyarakat,  aparatur,  atau  badan hukum  agar  
mematuhi  dan  menaati  Perda  dan  peraturan kepala daerah; dan 

7. pelaksanaan  tugas  lainnya  yang  diberikan  oleh  kepala daerah. 
 

Dengan memperhatikan tugas dan fungsi dari Satuan Polisi Pamong 

Praja, maka mereka dituntut untuk memperbaiki dan menyelenggarakan 

berbagai sektor yang masih lemah dengan mempertahankan dan 

meningkatkan serta memelihara yang sudah mantap melalui suatu pola 

pembinaan yang tepat dan lebih konkret bagi Satuan Polisi Pamong Praja, 

sehingga peranan Satuan Polisi Pamong Praja dapat lebih dirasakan 



manfaatnya di semua bidang termasuk pembangunan pemerintahan dan 

kemasyarakatan. Menyadari bahwa laju pembanguan di masa mendatang 

cenderung terus meningkat kapasitas maupun intensitasnya serta semakin 

komplek masalahnya, maka akan membawa dampak terhadap kehidupan 

masyarakat dengan tingkat kebutuhan yang cenderung semakin meningkat 

pula. 

Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja antara lain pelaksanaan kebijakan 

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Pasal 2 PP Nomor 6 tahun 2010 

tentang Satuan Polisi Pamong Praja) termasuk penegakan Perda No 1 tahun 

2007. Pedagang Kaki Lima (PKL) telah menjadi fenomena yang lazim 

terdapat pada kota-kota besar di Indonesia.  

Sejalan dengan uraian di atas, dalam Bagian Penjelasan Umum                

UU. No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, disebutkan bahwa, 

“Usaha kecil merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 
lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi yang luas kepada 
masyarakat, dapat berperanan dalam proses pemerataan dan 
peningkatan pendapatan masyarakat serta mendorong pertumbuhan 
ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional pada 
umumnya dan stabilitas ekonomi pada khususnya.” 
 
Sejarah pedagang kaki lima di kota-kota besar mulanya tertib. Mereka 

menggelar dagangannya tidak boleh melebihi lima kaki (lebih kurang tiga 

meter) dari trotoar sehingga tidak mengganggu pejalan kaki yang lalu lalang 

dipinggir jalan raya. Jumlah mereka pun terbatas. Kondisi ini semakin 

berkembang dimana berdagang di kaki lima menjadi suatu alternatif atau jalan 

pintas mencari uang lebih cepat guna menghidupi keluarga. Mereka menjual 

makanan, buah-buahan, atau pakaian jadi. Lahan yang mereka manfaatkan 



tidak memperdulikan lagi kenyamanan pejalan kaki. Mereka tidak tertib dan 

sembarang serobot. Mereka punya naluri di mana kira-kira tempat strategis 

yang ramai didatangi pembeli.4 

Keberadaan sektor informal di perkotaan sering menjadi bahan 

perdebatan, baik yang pro maupun yang kontra. Kelompok yang pro 

berpendapat sektor informal sudah terbukti menjadi tumpuan kehidupan 

ekonomi jutaan rakyat kecil. Mereka perlu dilindungi, disediakan prasarana 

umum yang memadai, dan dibina secara intensif sedemikian rupa sehingga 

mereka dapat berusaha secara aman, tertib, bersih tanpa mengganggu 

keindahan kota. Sektor informal ini bukan saja sumber mata pencaharian yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi juga menyediakan lapangan 

kerja bagi mereka yang kurang terdidik dan memiliki keterampilan rendah. 

Sektor informal berguna bagi sektor formal, karena mereka dapat menyedian 

sarana produksi dengan harga murah, berupa tenaga kerja ataupun pasokan 

barang dan jasa. Sebaliknya kelompok yang kontra berpendapat sektor 

informal ini sebagai biang kemacetan lalu lintas, sumber kesemrawutan kota, 

kumuh, berperan dalam meningkatkan pencemaran lingkungan kota, dan 

seterusnya5. 

Permasalahan yang kemudian muncul adalah ketika Satpol PP 

berhadapan dengan pedagang kaki lima dalam rangka menegakkan ketertiban 

kota. Peran Satpol PP dihadapkan kondisi yang kontraproduktif  PP No 6 

                                                       
4  Marthias Dusky Pandue. 2010. Jernih Melihat Cermat Mencatat. Antologi Karya Jurnalistik 

Wartawan Senior Kompas. Jakarta: PT Kompas Media Sarana, hal 300-302 
5 Sutrisno Iwanto. 2001. Kiat Sukses Berwiraswasta: Strategi Baru Mengelola Usaha Kecil dan 

Menengah., Jakarta:  PT Grasindo Gramedia Widia Sarana, hal 10-11 



Tahun 2010 pasal 4 bahwa Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda 

dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, guna memberikan 

landasan hukum dalam pengaturan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima agar 

dapat memenuhi kepentingan Pemerintah Daerah dan pedagang serta 

melindungi masyarakat diperlukan peraturan tentang Pengaturan dan 

Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. 

Adapun fenomena yang berkembang adalah benturan represif yang 

justru terjadi. Penolakan terhadap keberadaan kaki lima dan umumnya sektor 

informal terjadi di semua kota di Indonesia6. Sebagai dampak utama 

urbanisasi, kaki lima diakui sebagai fenomena struktural yang akan terus ada. 

Gusur menggusur seolah sudah menjadi suratan takdir dan nasib pedagang 

kaki lima (PKL)7. Hal ini menimbulkan rasa takut dan rasa cemas bahwa 

tempat usahanya bakal kena gusur. Sebagian para pedagang tidak tahu bahwa 

sekarang ada UU Usaha Kecil di mana usaha kecil yang dijalankan selama ini 

mendapat perhatian dan perlindungan. Bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan dalam UU No 20 Tahun 2008 tentang usaha kecil sebagaimana 

dalam Pasal 13 adalah memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelaan. 

Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) 

di Kabupaten Sukoharjo dilakukan berdasarkan Perda No 1 tahun 2007. 

Langkah yuridis yang ditempuh adalah dengan  memberikan peringatan 

                                                       
6 Widdi Aswindi, 2002. Perilaku Politis Pemanfaatan Ruang di Pusat Kota:  Studi Kasus 

Pedagang Kaki Lima di Pusat Kota Majalaya. Jurnal Analisis Sosial, Vol.7 No 2. Hal 
109 

7 Ibid. 2001. hal 7 



kepada pedagang dua pekan sebelum tindakan pembongkaran8.  

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja menerjunkan Petugas Satpol PP 

untuk melakukan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di sepanjang Jalan 

Jendral Sudirman dan sekitar Pasar Sukoharjo, Senin 24 Januari 2011.  Dalam 

penertiban itu, puluhan lapak PKL berhasil dibongkar. Sebanyak 15 petugas 

Satpol PP memulai penertiban PKL di sekitar Kantor Bank Jateng Sukoharjo 

hingga depan Pasar Sukoharjo. Di lokasi tersebut, petugas Satpol PP 

membongkar sejumlah lapak semi permanen milik pedagang, tukang tambal 

ban, serta pedagang klitikan. Selanjutnya Satpol PP meneruskan aksi 

penertiban ke bagian selatan Masjid Agung Baiturahman. Di lokasi tersebut, 

sebanyak sembilan lapak PKL dibongkar9. 

“Dua pekan sebelum penertiban ini, kami sudah memberikan 
peringatan kepada pedagang. Seperti yang di selatan Mesjid Agung ini, 
sudah diperingatkan tapi masih banyak yang membandel,” tegas Kasi 
Ketentraman dan Ketertiban (Tantrib) Satpol PP Sukoharjo, Sunarto 
mewakili Kepala Satpol PP Sukoharjo, FX Rita Adriyatno.  
 

Beliau menambahkan, penertiban tersebut dilakukan sebagai tindak 

lanjut penegakan Perda nomor Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan 

Pembinaan PKL. Penertiban ini dilakukan berbarengan dengan persiapan 

Kabupaten Sukoharjo dalam penilaian Adipura.  

“50 PKL telah diundangan agar ikut sosialiasi persiapan Adipura pada 
Rabu (26/1). Sebagian PKL tadi, khususnya pedagang klitikan kami 
arahkan di tempat-tempat tertentu, karena memang Sukoharjo belum 
punya lokasi khusus untuk klitikan,” ujar Sunarto. 
 

Sementara Ketua Himpunan Pedagang Pasar Sukoharjo, Fajar 

                                                       
8 Pemkab Sukoharjo. 2011. Puluhan PKL Ditertibkan Satpol PP. http://www.sukoharjokab.go.id 
9 Ibid. http://www.sukoharjokab.go.id 



Purwanto siap mendukung upaya Pemkab dalam menata pasar dalam 

mempersiapkan penilaian Adipura.10 

Peranan Satpol PP dalam Kewenangan pengaturan dan Pembinaan 

PKL yang  telah dilakukan sebagaimana kasus di atas, menunjukkan apresiasi 

PKL sangat baik, berupa dukungan terhadap upaya Pemkab dalam menata 

pasar dalam mempersiapkan penilaian Adipura. Apresiasi para pedagang kaki 

lima tersebut bukan tanpa alasan. Pada penelitian ini peneliti akan melakukan 

investigasi lapangan terhadap peranan satpol PP dalam kewenangan 

pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan mengambil 

judul “Peranan Satpol PP Dalam Kewenangan Pengaturan dan Pembinaan 

PKL di Kabupaten Sukoharjo “.  

 
B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan 

pengaturan dan pembinaan PKL  di Kabupaten Sukoharjo?  

2. Apakah Kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi Pamong 

Praja dalam mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten Sukoharjo? 

3. Bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja mengatasi kendala yang dihadapi 

dalam mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten Sukoharjo? 

 

                                                       
10 Ibid. http://www.sukoharjokab.go.id 



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Mendeskripsikan peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam kewenangan 

pengaturan dan pembinaan PKL  di Kabupaten Sukoharjo  

2. Mendeskripsikan dan mengeksplanasikan kendala yang dihadapi Satuan 

Polisi Pamong Praja Polisi Pamong Praja dalam  mengatur ketertiban 

umum PKL di Kabupaten Sukoharjo 

3. Mendeskripsikan dan mengeksplanasikan Upaya yang dilakukan Satuan 

Polisi Pamong Praja dalam  mengatasi kendala yang dihadapi dalam  

mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten Sukoharjo 

Berdasarkan fokus kajian dan tujuan penelitian, maka diharapkan 

penelitian memberikan manfaat sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi 

pemerintah daerah dalam upaya pengaturan dan pembinaan PKL di 

Kabupaten Sukoharjo  

2. Manfaat Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat membawa hasil yang dijadikan  

bahan masukan bagi para pihak yang berkaitan dengan penegakan ketertiban 

umum pada pengaturan dan pembinaan PKL di Kabupaten Sukoharjo. 

 
 
 

 



D. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, 

tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku dalam masyarakat.11 

Pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti langsung ke lapangan 

yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak terkait mengenai 

pengaturan dan pembinaan PKL  satpol PP di Kabupaten Sukoharjo. Pihak 

terkait dalam penelitian ini adalah pihak masyarakat Kabupaten Sukoharjo 

yang mengetahui secara konkret mengenai hal tersebut, selain itu juga 

wawancara dapat dilakukan dengan pedagang kaki lima, tokoh masyarakat, 

petugas maupun pejabat satpol PP dan pejabat pemerintahan Kabupaten 

Sukoharjo, hal ini dilakukan untuk mengetahui secara lebih jelas tentang 

peran Satpol PP dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan PKL di 

Kabupaten Sukoharjo.  

Aspek yuridis dapat dilakukan dengan meneliti peraturan-peraturan 

hukum yang terkait, di mana pengaturan terhadap keberadaan lembaga 

Satpol PP, peran dan fungsinya. Sehingga diperlukan peraturan lain sebagai 

pedoman pelaksanaan secara teknis dalam mendukung pelaksanaan 

operasional satpol PP. Untuk mendapatkan data sekunder ini bisa didapat di 

instansi pemerintah terkait yang berhubungan dengan per dan tugas Satuan 

Polisi Pamong Praja.  
                                                       
11 Soemitro, Ronny Hanitijo; S.H. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta, 

Ghalia Indonesia, Hal 106. 



  Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang 

meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan 

data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung. 

2. Jenis Penelitian 

Spesifikasi Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif analitis, karena penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara menyeluruh, mendalam tentang: (a) peran Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan PKL  di Kabupaten 

Sukoharjo; (b) kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Polisi 

Pamong Praja dalam  mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten 

Sukoharjo; (c) Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam  

mengatasi kendala yang dihadapi dalam  mengatur ketertiban umum PKL 

di Kabupaten Sukoharjo 

3. Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari 

informasi yang didapat dari hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait,  

yang mana hasil wawancara ini dapat digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. 

Data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-

keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder 

diperoleh dari:  

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan 



permasalahan yang akan diteliti. Bentuk wujud  kongkrit datanya  

adalah UU 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah, PP No 6 TH 2010 

Satuan Polisi Pamong Praja, Permen No.26 Tahun 2005 Tentang 

Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satpol PP dan Perda Kabupaten 

Sukoharjo No 1  tahun 2007 tentang PKL. 

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu 

menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku 

referensi, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah yang relevan dengan 

penelitian ini.  Bentuk wujud kongkrit datanya adalah UU No 39 TH 

1999 tentang Hak Asasi Manusia, peraturan menteri dalam negeri 

KMDN-No.7-2003, Pedoman Operasional Penyidik PNS Daerah Dlm 

Penegakan Perda 

c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang 

mencakup bahan yang memberi petunjuk atau informasi, penjelasan 

terhadap bahan hukum primer maupun sekunder seperti kamus bahasa, 

kamus ilmiah, surat kabar, media informasi dan komunikasi lainnya.  

4. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan : 

a. Studi kepustakaan  

Studi pustaka adalah pengumpulan data melalui penelaahan sumber-

sumber yang tertulis dan relevan dengan maksud dan tujuan penelitian. 

Peneliti mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan 



materi penelitian, dengan kata lain pengumpulan data sekunder untuk 

mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun temuan-

temuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan, yang dapat 

berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah dan sumber-sumber 

lain.  

b. Wawancara 

 Yaitu pengumpulan data secara langsung dari pihak terkait dengan 

permasalahan, untuk memperoleh dan menghimpun data primer, atau 

data yang relevan dengan objek yang akan diteliti, yang diperoleh 

dengan cara melakukan indepth interview (interview secara mendalam) 

kepada responden secara lisan dan terstruktur dengan menggunakan alat 

pedoman wawancara.  

Adapun yang menjadi obyek dalam sumber data ini adalah: 

1) Kepala Kantor Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sukoharjo. 

2) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

3) Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten 

Sukoharjo. 

4) Kepala Desa Sukoharjo. 

5) Masyarakat Kota Sukoharjo, sebagai contoh : pengamen jalanan, 

pengusaha atau wiraswasta dan lain-lain. 

Pihak tersebut di pilih peneliti dengan alasan karena pihak-

pihak tersebut berkompenten di Kantor Polisi Pamong Praja dan 

masyarakat guna memenuhi kevalidan tesis. Data primer merupakan 



data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu bersumber dari 

Informasi Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo. Data 

primer terdiri dari dua hal yaitu: 

a) Responden 

Responden adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan 

masalah yang diteliti12. Yang dijadikan responden dalam penelitian 

ini adalah Kepala Kantor Polisi Pamong Praja, Kepala Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban, Kepala Seksi Penegakan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sukoharjo, Kepala Desa Sukoharjo. Dari empat 

responden memberi jawaban yang berbeda-beda. 

b) Informan 

Informan adalah orang dalam latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian13. Yang dijadikan informan dalam 

penelitian ini ada tiga orang yaitu Anggota Seksi Penegakan 

Peraturan Daerah Polisi Pamong Praja, masyarakat (masyarakat 

setempat dan pedagang kaki lima).  

5. Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis 

etnografis. Sama dengan berbagai tipe pertanyaan etnografis, strategi ini 

mempunyai satu tujuan tunggal, yakni mengungkapkan sistem makna 

budaya yang digunakan oleh masyarakat. Analisis domain, meliputi 

                                                       
12 Lexy J. Moleong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya, hal 20 
13 Ibid. 2002. hal 90 



penyelidikan terhadap unit-unit pengetahuan budaya yang lebih besar yang 

disebut domain. Dalam melakukan jenis analisis ini, kita akan mencari 

simbol-simbol budaya yang termasuk dalam kategori (domain) yang lebih 

besar berdasar atas beberapa kemiripan. Analisis taksonomi meliputi 

pencarian atribut-atribut yang menandai berbagai perbedaan di antara 

simbol-simbol dalam suatu domain. Analisis tema meliputi pencarian 

hubungan di antara domain dan bagaimana domain-domain itu dihubungkan 

dengan budaya secara keseluruhan. Keseluruhan tipe analisis etnografis ini 

mempercepat ditemukannya makna budaya, dan oleh karena itu perlu untuk 

membahas sifat dasar makna secara singkat14  

 
E. Kerangka Teori 

Pembentukan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari tuntutan  situasi 

dan kondisi pada permulaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia 

tahun 1945, pada waktu itu Polisi Pamong Praja tidak di bentuk secara 

serentak melainkan secara bertahap. Adapun tahapannya adalah sebagai 

berikut: (Bahan Diklat Polisi Pamong Praja) 

1. Pembentukan Polisi Pamong Praja pada awalnya dilakukan oleh Praja 

Daerah Istimewa Yogyakarta dengan berdasarkan perintah Nomor 1/1948 

tanggal 30 Oktober 1948 dengan nama Detasemen Polisi Penjaga 

Keamanan Kapanewon, kemudian berdasarkan perintah Nomor 2/1948 

tanggal 10 Nopember 1948 diubah namanya menjadi Detasemen Polisi 

Pamong Praja. (Semarang: Setda Prop. Jateng) 

                                                       
14 Spradley, James P., 2006. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiara Wacana. Hal 132-133 



2. Berdasarkan Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor Up.32/2/21 tanggal 

3 Maret 1950 dibentuk Kesatuan Polisi Pamong Praja untuk tiapt-tiap 

Kapanewon di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

3. Pembentukan Polisi Pamong Praja di Jawa dan Madura berdasarkan Surat 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Up. 32/2/2/21 tanggal 3 Maret 

1950 dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk Jawa dan Madura 

4. Untuk pembentukan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura baru 

pada tahun 1960 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi 

Daerah Nomor 7  Tahun 196015. 

Berkaitan dengan adanya lembaga pengamanan swakarsa yang 

dibentuk atas kemauan masyarakat sendiri, Undang-undang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, sebagai undang-undang yang menjadi dasar 

pijakan yuridis dalam hal pemeliharaan keamanan dalam negeri, telah 

memberikan kemungkinan dibentuknya lembaga ini, sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 ayat (1c) Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, yang menyebutkan: Pengemban fungsi kepolisian 

adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh: 

a. Kepolisian khusus  

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau 

c. Bentuk-bentuk pengamanan swakarsa 

Agar pelaksanaan fungsi kepolisian yang dilakukan oleh aparat lain di 

luar Polri tidak tumpang tindih dengan fungsi kepolisian yang dilakukan oleh 

                                                       
15 Bahan Diklat Polisi Pamong Praja (Semarang : Setda Provinsi Jawa Tengah) 



Polri, khususnya dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban 

masyarakat, maka Pasal 14 ayat 1f Undang-undang No. 2 Tahun 2002 telah 

memberikan pedoman bahwa fungsi pemolisian (yang dilakukan oleh institusi 

di luar Polri) harus tetap dalam koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis 

oleh Polri. 

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja Pasal 4, menyebutkan salah satu lembaga di luar Polri yang 

mempunyai tugas melaksanakan fungsi kepolisian adalah Satuan Polisi 

Pamong Praja yang mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

Diberikannya kewenangan pada Sat Pol PP untuk melaksanakan tugas 

pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum tidak 

saja berpijak dari Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, tetapi juga amanat dari Pasal 13 huruf c dan Pasal 

14 huruf c Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang pada pokoknya menyebutkan: Urusan wajib yang menjadi kewenangan 

pemerintahan daerah (provinsi, kabupaten/kota) adalah penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam penjelasan Pasal 13 

ayat (1) huruf c Undang-undang No. 34 Tahun 2004 disebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk 

penyelenggaraan perlindungan masyarakat. 

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai apabila kita 



memperhatikan di sepanjang jalan terutama pada ruas jalan protokol yang di 

anggap sangat strategi untuk aktifitas kelompok masyarakat baik sebagai 

Pedagang Kaki Lima (PKL), pertokoan dengan berbagai jenis dagangan 

sebagai tempat mencari sumber penghidupan atau nafkah, pemsangan iklan- 

iklan dari berbagai produk dari perusahaan-perusahaan dengan berbagai 

macam tayangan yang menarik masyarakat agar menggunakan produk yang 

dihasilkan. Di samping aktifitas kelompok masyarakat di atas yang 

berorientasi Profit Motif masih ada kelompok masyarakat lain yang 

berseragam dinas yang lengkap dengan segala artibutnya di lengkapi dengan 

saran dan prasarana yaitu aparatur pemerintah (Satpol PP) yang melaksanakan 

tugas operasi penertiban terhadap kegiatan kelompok tersebut. 

Adanya suatu kegiatan yang kontradiktif antara kedua kelompok 

tersebut. Pada salah satu kelompok menghendaki suatu tempat yang leluasa 

dan strategi dalam mengais rejeki sebagai sumber penghidupan keluarganya. 

Sedangkan di sisi lain sebagai abdi masyarakat, pemerintah, dan negara dalam 

rangka penegakan peraturan perundang-undangan (Law inforcement) 

khususnya peraturan daerah Kabupaten Sukoharjo. 

Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut di atas sering kita 

jumpai adanya fenomena, issue, dan sering terjadi konflik. Dari konflik inilah 

yang mengakibatkan keresahan dari semua komponen masyarakat. 

 

 

 



F. Originalitas Penelitian  

Beberapa penelitian mengenai tugas Satpol PP telah banyak dilakukan. 

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk originitas 

penelitian. 

1. Endang Kustia Watiningsih (2006) “STUDI TENTANG TUGAS DAN 

FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SEBAGAI PENEGAK 

HUKUM PERATURAN DAERAH DI KOTA MALANG”. Tujuan 

penelitian ini, untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja 

dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah dan upaya 

apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Kota 

Malang. Melalui penelitian yang mendalam dan sangat teliti, penelitian ini 

mendapatkan hasil bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Malang belum maksimal hal ini dikarenakan adanya hambatan internal 

seperti kurangnya jumlah personel, kurangnya sarana tugas dan hambatan 

eksternal berasal dari ketidaktahuan masyarakat terhadap peraturan yang 

diberlakukan di Kota Malang, dan adanya keberanian masyarakat untuk 

melakukan pelanggaran. Untuk mengatasi hambatan Internal tersebut 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang mengupayakan dengan cara 

mengoptimalkan jumlah jumlah personil dan jumlah sarana tugas yang 

ada. Sedangkan hambatan Eksternal dengan Sosialisasi dimasyarakat, 

Faktor koordinasi dengan instansi terkait. Kesimpulan penelitian ini adalah 

Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal hal ini dikarenakan adanya 

hambatan Internal dan Eksternal. Namun Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Malang mengupayakan supaya hambatan tersebut dapat diatasi dengan 



cara sosialisasi di masyarakat sekaligus sebagai sarana untuk memperbaiki 

citra Satuan Polisi Pamong Praja yang cenderung negatif.  

2. Agata Ika Febrilianawati (2010). “EFEKTIVITAS KEBIJAKAN 

RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI JALAN KI HAJAR 

DEWANTARA SURAKARTA”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui efektivitas kebijakan relokasi PKL di Jalan Ki Hajar 

Dewantara Surakarta serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan 

relokasi PKL di Jalan Ki Hajar Dewantara Surakarta dilihat dari sisi 

pelaksanaannya dikatakan efektif karena tujuan kebijakan tercapai yaitu 

menciptakan kawasan bebas PKL di dekat Kampus Kentingan UNS dan 

kawasan yang asri berkaitan dengan dibangunnya Solo Techno Park. Jadi, 

jika dilihat dari segi pelaksanaannya dengan melihat beberapa faktor yang 

mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut seperti sikap 

pelaksana, komunikasi, sumber daya serta kepatuhan dan daya tanggap 

kelompok sasaran, maka kebijakan relokasi tersebut sudah efektif. 

Sedangkan apabila efektivitas kebijakan dilihat dari hasil setelah 

dilaksanakannya kebijakan relokasi PKL, maka jika dilihat dari indikator 

pencapaian tujuan, maka kebijakan tersebut telah berhasil mencapai 

tujuan. Sedangkan jika dilihat dari dua indikator lainnya, seperti efesiensi 

dan kepuasan kelompok sasaran, maka kebijakan dikatakan belum efektif 

karena tidak mencapai efesiensi dan masyarakat PKL merasa tidak puas 

dengan hasil kebijakan. Hal itu karena kebijakan yang ada, belum bisa 



memberikan solusi atau menyelesaikan masalah mengenai peningkatan 

kesejahteraan ekonomi para PKL yang kini disebut para pedagang pasar. 

3. Delna Hartati, dkk. (2009). “PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA 

OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS (UPTD) PASAR 

PANORAMA KOTA BENGKULU”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui, mendeskripsikan serta menjelaskan pembinaan Pedagang 

Kaki Lima (PKL) oleh Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD) Pasar 

Panorama Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan 

pembinaan yang dilakukan UPTD Pasar Panorama Kota Bengkulu, dinilai 

belum efektif untuk mencapai kondisi pasar yang tertib dan teratur, karena 

belum adanya perubahan pada pedagang kaki lima untuk menjadi lebih 

teratur dan tertata baik. Masih rendahnya kesadaran pedagang kaki lima 

dalam memahami Perda yang berlaku dan belum jelasnya aturan-aturan 

pemerintah mengenai lokasi-lokasi yang diperbolehkan dan lokasi yang 

tidak diperbolehkan untuk aktifitas pedagang kaki lima. Dengan melihat 

keadaan yang dihadapi tersebut, agar pemerintah hendaknya menganggap 

PKL bukanlah semata-mata beban atau gangguan bagi keindahan dan 

ketertiban kota, melainkan PKL juga punya hak hidup dan mendapat 

penghasilan secara layak. Maka dari itu PKL harus ditertibkan dengan 

pendekatan dialog yang bernuansa pembinaan dan bukan pendekatan 

represif yang justru memicu perlawanan.  

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah bahwa 

penelitian ini merupakan penelitian yang pernah dilakukan di atas. Pada 



konsentrasi penelitian ini adalah pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP 

yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo. 

 
G. Sistematika Penulisan  

Sistematika dari suatu tulisan merupakan suatu uraian mengenai  

susunan penulisan sendiri yang dibuat secara teratur dan rinci.  

Sistematika penulisan yang dimaksud adalah untuk mempermudah dan  

memberikan gambaran secara menyeluruh dengan jelas dari isi penelitian  

tersebut. Tesis ini terdiri dari 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan  

Bab ini mencakup latar belakang dilakukannya penelitian ini, di 

mana penelitian ini dilakukan untuk menjawab pengaturan dan 

pembinaan  PKL  Satpol PP di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan PP 

No 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,.  

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini memuat berbagai teori dan pendapat dari para ahli serta 

peraturan yang berlaku berkaitan erat dengan pengaturan dan 

pembinaan PKL  satpol PP di Kabupaten Sukoharjo yang digunakan 

sebagai pembahasan dan analisis.  

A. Tinjauan tentang Satpol PP 

1. Definisi Satpol PP 

2. Dasar Hukum Satpol PP 

3. Tugas dan Kewajiban Satpol PP 

4. Peran Satpol PP dalam pengaturan dan pembinaan PKL 



B. Tinjauan tentang PKL 

1. Definisi PKL 

2. Peraturan Tentang PKL 

3. Sektor formal dan Informal 

4. Pelanggaran PKL 

C. Tinjauan tentang Otonomi Daerah 

1. Definisi Otonomi Daerah 

2. Landasan Hukum Otonomi Daerah 

3. Kewenangan Otonomi Daerah 

D. Tinjauan tentang Penegakan Perda 

1. Pengertian Perda 

2. Pembuat Kebijakan Perda 

3. Penerap Kebijakan  

4. Pelaksanaan Penegakan Hukum 

E. Teori Bekerjanya Hukum dalam Masyarakat menurut Robert B. 

Seidmann, mencakup kendala dan upaya 

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Secara umum menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai: peran Polisi Pamong Praja dalam kewenangan 

pengaturan dan pembinaan PKL  di Kabupaten Sukoharjo; 

Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Polisi Pamong Praja 

dalam  mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten Sukoharjo; 

dan Upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam  mengatasi 



Hambatan-hambatan pada saat mengatur ketertiban umum PKL di 

Kabupaten Sukoharjo. Dengan uraian ini maka akan memberikan 

jawaban tentang permasalahan sebagaimana yang diajukan pada bab 

sebelumnya.  

BAB IV : Penutup 

Jawaban yang telah dikemukakan dari perumusan masalah, maka 

akan diberikan kesimpulan mengenai Peran Polisi Pamong Praja 

dalam kewenangan pengaturan dan pembinaan PKL  di Kabupaten 

Sukoharjo; Hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi Polisi 

Pamong Praja dalam  mengatur ketertiban umum PKL di Kabupaten 

Sukoharjo; dan Upaya yang dilakukan Polisi Pamong Praja dalam  

mengatasi Hambatan-hambatan pada saat mengatur ketertiban 

umum PKL di Kabupaten Sukoharjo. 

 


