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 BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

       Sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai  

agenda desentralisasi dan otonomi daerah, maka perlu dikukuhkan kedudukannya 

yang dapat bersifat mandiri namun sesuai dengan prinsip hierarki praturan 

perundang – undangan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan 

dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Terkait dengan peraturan daerah dan 

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Terkait dengan Peraturan Daerah, yang didasarkan pada Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679) dan pasal 5 ayat (2) Undang - Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia 1945, maka Peraturan Perundang - Undangan Republik 

Indonesia No 16 Tahun 2018 tentang  peraturan pemerintah tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja selanjutnya disebut dengan Satpol PP memiliki tugas yaitu: 

a. menegakkan Perda dan Perkada; 

b. menyelenggarakan ketertiban umum dan keten teraman; dan 

c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat. 

       Satpol PP adalah bagian / anggota dari aparat Pemerintah Daerah diberi tugas 

dan tanggung jawab dimana anggotanya merupakan bagian dari pegawai negeri 

sipil. Memiliki wewenang yang diatur dalam peraturan pemerintah untuk 

penyelenggaraan ketertiban umum, penegakkan PERDA (Peraturan Daerah) dan 

PERKADA (Peraturan Kepala Daerah), pengawasan, serta sebagai pelindungan 
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bagi masyarakat. Satpol PP termasuk perangkat daerah yang tidak hanya dibentuk 

untuk menegakkan Perda tapi juga Perkada. Faktor lain dibentuknya Satpol PP 

adalah untuk menghadapi kasus - kasus kriminal (tingkat sedang), dan menekan 

angka kriminalitas dengan mendorong melakukan tindakan tindakan yang bersifat 

preventif atau pencegahan. 

       Beragam jenis upaya yang telah dilakukan dalam menekan angka kriminalitas 

yang diantaranya adalah meningkatkan tindakan deteksi dini agar tidak berkembang 

menjadi kasus kriminal yang lebih serius. Maka dari itu, penting dilakukan 

sosialisasi tentang Kamtibmas (Keamanan Tata Tertib Masyarakat) yang harus 

selalu dipelihara oleh kalangan masyarakat sendiri sampai dengan dibentuknya 

lembaga PamSwakarsa (lembaga pengamanan swadaya masyarakat) yang dibentuk 

atas inisiatif dari masyarakat di tiap wilayah. 

Dengan demikian adanya lembaga PamSwakarsa yang dibentuk oleh kalangan 

masyarakat sendiri dan dengan melibatkan para warganya sebagai pengurusnya 

agar masyarakat juga turut andil dalam menciptakan suasana lingkungan yang 

aman. Pembentukan PamSwakarsa memiliki landasan yuridis yang diatur dalam 

UU Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1c) UU 

No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa 

tugas - tugas Polisi dibantu oleh:  

a. Kepolisian khusus 

b. Penyidik, Pegawai Negeri Sipil 

c. Bentuk – bentuk pengamanan Swakwarsa. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP dalam hal menyelenggarakan 

ketertiban umum serta agar melindungi masyarakat selain bersifat yustisial atau 

sesuai dengan Undang-Undang, dan yang bersifat non-yustisial. Tindakan 

penertiban yustisial adalah penindakan oleh Satpol PP yang bersifat mutlak 

diajukan ke pengadilan sesuai dengan undang – undang.  

Arti dari Yustisial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas 

kehakiman atau peradilan. Yustisi juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk 

dari penegakan hukum negara. Yaitu segala upaya atau kegiatan yang bertujuan 
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untuk membantu tugas kehakiman dalam hal peradilan seperti menangkap, 

menahan, memeriksa dan mengadili pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana. 

Hal tersebut juga bertujuan agar memberi efek jera dan pelajaran bagi orang lain, 

dan bagi kita semua. 

       Contoh lain dari Yustisi adalah mendirikan lembaga peradilan, mengangkat 

hakim dan jaksa, mendirikan lembaga pemasyarakatan, memberikan grasi, amnesti, 

abolisi, dan keimigrasian, membentuk undang – undang, peraturan pemerintah yang 

memiliki skala nasional. Dalam hal ini Satpol PP melakukan tindakan dan upaya 

dalam melakukan hal tersebut agar sesuai dengan Perda dan diproses sesuai dengan 

sistem peradilan setempat.  

       Tindakan Penertiban Non – Yustisial yang dapat dilakukan oleh Satpol PP 

dalam menjalankan tugas sesuai pasal 255 ayat (2) UU No.23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :  

       a. Melakukan tindakan penertiban non - yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perkada. yang dimaksud dengan “tindakan penertiban non - yustisial” adalah 

tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP dalam rangka menjaga dan/atau 

memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran 

Perda dan/atau Perkada dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan tidak sampai proses peradilan. 

       b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Yang dimaksud dengan 

“menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk 

diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

       c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. 

Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Satpol PP yang 

tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang 

adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, 

mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan. 
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       d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Yang 

dimaksud dengan “tindakan administratif” adalah tindakan berupa pemberian surat 

pemberitahuan, surat teguran/surat peringatan terhadap pelanggaran Perda dan/atau 

Perkada. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meliputi 

kegiatan : 

       a. deteksi dan cegah dini; 

       b. pembinaan dan penyuluhan; 

c. patroli; 

d. pengamanan; 

e. pengawalan; 

f. penertiban; dan 

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.      

       Arti kata penertiban non – Yustisial oleh penegak hukum melalui pendekatan 

yang bersifat lebih ke arah tindakan pencegahan atau preventif. Tindakan yang 

dimaksudkan adalah tindakan yang mengarah atau memiliki kecenderungan 

terhadap segala sesuatu yang berpotensi menciptakan suatu pelanggaran hukum. 

       Sapol PP dalam hal ini memiliki misi yang dikhususkan untuk lebih dekat 

dengan masyarakat guna mempermudah pemantauan dan pengaturan dalam lapisan 

masyarakat sehingga diharapkan tindakan - tindakan yang mengganggu ketertiban 

umum dapat diminimalisasikan dan dikontrol keberadaanya namun tetap sesuai 

dengan aturan Perda tentang wewenang dan lingkup kewenangan Satpol PP. Dalam 

hal ini, Satpol PP memiliki kewenangan menindak anggota masyarakat atau bahkan 

badan hukum yang melanggar Perda. Penindakan yang dilakukan Sapol PP bersifat 

represif non – yustisial. 

      Satpol PP memiliki kewenangan dibawah Kepolisian, dan memiliki wilayah 

tidak seluas jangkauan Kepolisian. Wewenang dari Satpol PP yang paling utama 

adalah menjaga ketertiban umum dalam bermasyarakat yang sesuai dengan amanat 

Perda dan Perkada. Satpol PP sebagai perangkat daerah memiliki peran dalam 

memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di wilayahnya masing – masing. 

       Satpol PP dalam tugasnya yaitu dalam hal penegakan Perda dan Perkada 

sebagai aparatur penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman serta 

pelindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan 
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dan SDM (sumber daya manusia). Selain itu, dengan adanya Satpol PP dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan agar dapat membantu adanya 

kepastian hukum dan memperlancar proses kemajuan di daerah. 

       Berdasarkan PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP, terdapat beberapa pasal 

yang mewajibkan Satpol PP melibatkan Polisi atau aparat keamanan lain dalam 

melakukan tindakan penertiban yang berpotensi memiliki resiko besar ynag dalam 

artian berbahaya, dapat membahayakan orang banyak. Tidak hanya aparat 

keamanan, Satpol PP juga dapat mengikut sertakan masyarakat sebagai salah satu 

dari unsur perbantuan dalam rangka membantu tugas Satpol PP agar lebih 

maksimal. 

       Seiring dengan meningkatnya keterbukaan informasi dan hal tersebut juga 

sebagai bentuk pengawasan apa yang dilakukan oleh Satpol PP maupun lembaga 

lain, tindakan Satpol PP kali ini disoroti publik mengingat pemberitaan di media 

terhadap aksi Satpol PP dalam menegakkan hukum. Aksi seperti pennggerebekan 

di tempat - tempat seperti hotel melati yang mempertanyakan sebenarnya apa tugas 

dan wewenang Satpol PP. Masyarakat menginginkan lingkungan yang aman, 

nyaman, dan tentram selayaknya sesuai yang dijaminkan oleh negara. 

       Masyarakat juga menginginkan berbagai penerapan tindakan - tindakan hukum 

berdasarkan norma hukum, norma agama, norma – norma sosial lainnya yang hidup 

di masyarakat dan yang paling utama adalah menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi 

Manusia) yang hendaknya menjadi dasar utama yang tidak dapat diganggu gugat. 

       Sebagai aparat penegak Perda, ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, 

Satpol PP dalam hal ini perlu dibekali pemahaman tentang nilai-nilai HAM. 

Dengan adanya pelatihan tentang HAM bagi Satpol PP, dimaksudkan agar aparat 

pemerintahan memahami nilai-nilai hak asasi manusia, HAM adalah yang paling 

utama, serta bagaimana penegakannya di lapangan, sehingga Satpol PP selain 

sebagai penegak hukum, juga menegakkan dan melindungi hak-hak orang lain tidak 

diikuti pelanggarannya. 

       Etika Satpol PP dalam menjadi aparatur negara yang bermartabat dapat dilihat 

melalui dari perilaku, integritas, malu jika melakukan kesalahan, serta tidak 
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KKN.  Mewujudkan E2K yaitu etos kerja, etika, dan kinerja. Satpol PP diharapkan 

mampu membangun jejaring dengan instansi dan lembaga lain untuk bersinergi 

bersama. Dalam bertugas Satpol PP tidak semata-mata 

menggunakan mindset represif, melainkan mengedepankan pendekatan 

kekeluargaan serta dialog. 

       Seperti kasus yang terjadi di Surabaya saat perayaan hari Valentine 14 februari 

2020, Gabungan Satpol PP dan Polri melakukan penggerebekan dan menyita semua 

kondom pasangan pasangan yang kedapatan ada di setiap kamar hotel tersebut. 

Alasan penggerebekan ini dilakukan karena kegiatan ini sebagai langkah antisipasi 

adanya indikasi negatif terkait Hari Valentine yang dilakukan beberapa masyarakat 

seperti menyalahgunakan atau mendefinisikan Hari Valentine dengan melakukan 

tindakan - tindakan yang tidak sesuai norma atau melanggar asusila khususnya di 

di kota Surabaya. 

       Satpol PP adalah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan 

tugasnya anggota Satpol PP bertanggung jawab langsung dengan Kepala Daerah 

yaitu Bupati, Walikota atau Gubernur.  Dengan demikian, maka tidak ada hubungan 

hierarki maupun struktur antara Satpol PP Provinsi dengan Satpol PP Kabupaten 

ataupun Kota. 

       Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk memberi judul sebagai 

berikut “Analisis Kewenangan Satpol PP Dalam Penggerebekan di Tempat 

Penginapan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 

Tentang Satuan Polisi Pamong Praja” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan uraian latar belakang diatas,maka dapat dirumuskan pokok 

permasalahan “Apakah tindakan Satpol PP pada kasus penggerebekan ditempat 

penginapan sudah sesuai dengan kewenangan Satpol PP yang telah diatur dalam 

Peraturan Pemerintah  Nomor 16 Tahun 2018 ?”  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Proposal ini adalah : 
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a. Tujuan Akademik 

Sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan akhir dalam 

memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) dalam bidang ilmu 

hukum di Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

b. Tujuan Praktis 

1. Untuk mengetahui dan memahami batas kewenangan Satpol PP 

dalam melakukan penertiban ditingkat daerah. 

2. Untuk mengetahui tugas dan fungsi demi menjalankan ketertiban, 

ketentraman, dan perlindungan masyarakat. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

1. Hasil penulisan ini dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk melakukan 

berbagai kajian ilmiah yang pada akhirnya dapat menambah wawasan 

ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama tentang wewenang dan 

kewenangan daripada aparatur negara. 

2. Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk mengisi 

kekosongan hukum sehingga bermanfaat bagi penyusunan peraturan 

perundang-undangan yang jelas dan lebih runcing mengenai mekanisme 

tugas dan wewenang antar lembaga keamanan negara khususnya tugas 

Satpol PP. 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Tipe Penelitian  

       Penelitian dengan metode yuridis normatif melalui studi pustaka. 

Pemilihan metode yuridis normatif ini sebagaimana ynag ditulis oleh Peter 

Mahmud Marzuki “bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk 

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin 

hukum guna menjawab isu yang dihadapi”.1 

b. Pendekatan Masalah 

                                                           
              1 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum ,Prenadaa Media,Jakarta, 2005, hal.35. 
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       Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Statute 

Approach dan Doctrinal Approach. Menurut Peter Mahmud Marzuki, 

“Statute Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah 

undang undang regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang 

sedang ditangani”.2 

Doctrinal Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan melihat 

doktrin dan pendapat para sarjana dibidang hukum dalam literatur hukum. 

 

c. Bahan Hukum Penelitian 

Sebagai pelengkap dan penunjang dalam penelitian ini,bahan hukum yang 

digunakan yaitu : 

Bahan hukum primer, merupakan peraturan perundang undangan meliputi : 

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 

Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja,  

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Wewenang Kepolisian NegaraRepublik Indonesia,  

3. KUHAP (Kitab Undang - Undang Hukum Acara 

Pidana). 

4. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) 

3. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan erat 

dengan hukum primer karena bersifat menjelaskan sehingga 

membantu proses pemahaman dan Analisa, antara lain berupa 

literatur, doktrin, pendapat para sarjana, asas asas dan yurisprudensi. 

d. Langkah Penelitian 

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum 

Pengumpulan bahan dalam penelitian ini terdiri dari 3 langkah 

pengumpulan yaitu inventarisnya, kualifikasi, dan sistematis. dimana 

Inventaris adalah langkah mencari dan mengumpulkan bahan hukum 

sesuai rumusan masalah. Kualifikasi adalah langkah memilah-milah 

bahan hukum sesuai dengan kebutuhan pembahasan penelitian. 

Sistematis adalah langkah membaca bahan hukum harus secara 

sistematis, yaitu sesuai urutan hierarki perundang-undangan. 

2. Langkah Analisa  

                                                           
              2 Ibid.hal.133. 
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Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif/dogmatik 

sehingga metode yang digunakan adalah metode deduksi, yang berarti 

berawal dari hal yang bersifat umum kemudian diterapkan pada 

rumusan masalah untuk menghasilkan pembahasan yang bersifat 

khusus. Dalam penelitian ini, saya menggunakan penafsiran Otentik dan 

penafsiran sistematis. Penafsiran Otentik adalah penafsiran yang pasti 

terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan itu sendiri. sedangkan Penafsiran Sistematis adalah penafsiran 

yang melihat susunan pasal yang berhubungan dengan pasal-pasal 

lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-

undang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih valid. 

 

1.6 Pertanggung Jawaban Sistematika  

       Proposal ini disusun dalam empat bab agar dapat ditelaah dan diuji secara 

ilmiah, Tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab – sub bab dimana bab satu dan 

lainnya merupakan kesatuan yang memiliki hubungan terkait dan pembahasannya 

adalah sebagai berikut : 

 

  BAB I : PENDAHULUAN, Bab ini merupakan awal penulisan 

yang mengemukakan latar belakang masalah dimana seseorang yang telah 

memenuhi kriteria “dewasa” menyewa sebuah tempat penginapan yang bersifat 

privat dan ditangkap oleh Satpol PP dengan menyita alat bukti kondom yang mana 

kewenangan tersebut bukan kewenangan dari Satpol PP namun wewenang dari 

Polisi. Selanjutnya bab ini berisikan pula tujuan, manfaat, serta metode yang 

digunakan yaitu metode yuridis normatif.  

 

  BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 

TAHUN 2018. Bab ini terdiri dari 2 sub bab yaitu sub bab 2.1 Pengertian Satuan 

Polisi Pamong Praja. Selanjutna sub bab 2.2 Menjelaskan tentang tugas dan 

wewenang Satpol PP. Sehingga dalam bab 2 ini merupakan penjabaran dari 

wewenang satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 
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2018. Mengenai pengertian daripada Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disebut 

Satpol PP beserta fungsi dan wewenangnya dalam menjalankan proses 

pemerintahan sebagai salah satu dari aparatur negara. 

  BAB III : ANALISIS KASUS SATPOL PP YANG  

MELAKUKAN PENGGEREBEKAN DI TEMPAT PENGINAPAN 

DENGAN MENYITA SEJUMLAH ALAT KONTRASEPSI. Dalam bab ini 

terdiri dari 2 sub bab yaitu 3.1 Kronologis Kasus. Selanjutnya Sub bab 3.2 yaitu 

analisis kasus. Sehingga dalam bab ini akan menjelaskan tentangkasus 

penggerebekan di dalam sebuah kamar penginapan sekaligus penyitaan terhadap 

barang barang seperti alat pengaman atau alat kontrasepsi yang dilakukan oleh 

Satpol PP yang dilakukan di kota Surabaya saat hari Valentine tahun 2019. 

Diuraikan analisis tentang apakah tindakan yang dilakukan Satpol PP tersebut telah 

sesuai sesuai Undang-Undang yang berlaku. 

BAB IV : PENUTUP, Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yaitu 

perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana dikemukakan 

pada bab bab diatas dan rekomendasi untuk masalah hukum yang diteliti mengingat 

hukum adalah bersifat preskripsi yang membutuhkan masukan/input. 

 


