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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Komunikasi adalah salah satu fungsi dasar dari manajemen dalam 

berorganisasi dan pentingnya hampir tidak bisa terlalu ditekankan. Ini adalah proses 

transmisi informasi, gagasan, pikiran, pendapat dan rencana antara berbagai bagian 

organisasi. Komunikasi menurut Hovland (1973) bahwa komunikasi sebagai suatu 

proses penyampaian pikiran, prasaan dari seseorang kepada orang lain. 

Pendapat lain juga menyatakan bahwa komunikasi sebagai pengoperan ide 

dan gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi antara orang-

orang yang berkomunikasi, menuju pencapain tujuan bersama (kesamaan makna). 

Hal ini tidak mungkin untuk memiliki hubungan manusia tanpa komunikasi. Namun, 

komunikasi yang baik dan efektif diperlukan tidak hanya untuk hubungan manusia 

yang baik tetapi juga untuk bisnis yang baik dan sukses. Komunikasi yang efektif 

diperlukan di berbagai tingkat dan untuk berbagai aspek dalam organisasi. Sehingga 

dalam upaya penertiban kepada masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 

PP) perlu adanya sebuah teknik komunikasi yang harus dilakukan. 

Teknik komunikasi itu sendiri merupakan suatu proses atau upaya komunikasi 

dalam membangun atau membuat suatu rencana yang akan dilakukan nantinya, guna 

menciptakan sebuah kinerja yang baik. Hal inilah yang akan menjadi suatu ajuan bagi 
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Satpol PP dalam penegakan kawasan tertib di kota Sumbawa Besar, yang nantinya 

akan berguna untuk menjalin suatu komunikasi yang baik dengan masyarakat. 

Di kota Sumbawa Besar khususnya di wilayah Badan Koordinasi Wilayah 

Pemerintahan dan Pembangunan kota sumbawa dihuni oleh warga yang terstratifikasi 

(perbedaan pola hidup masyarakat), serta terbagi – bagi ke dalam berbagai kelompok, 

baik atas dasar  suku, ideologi, kepentingan, politik, agama, gaya hidup, kelas sosial 

dan sebagainya, memungkinkan terjadinya kerawanan dibidang Keamanan dan 

Ketertiban Masyarakat, sosial, hukum, maupun bidang ekonomi. Kondisi demikian 

ini berpotensi tinggi terhadap ganguan ketentraman dan ketertiban umum. 

Upaya untuk mewujudkan kondisi daerah yang tertib, tentram dan aman 

merupakan suatu hal yang tidak mudah bagi pemerintah daerah, menyadari kesulitan 

yang mungkin timbul terutama dalam penyatuan persepsi, mengatasi kendala situasi 

dan kondisi di lapangan, kecepatan dalam penanganannya, maka diperlukan 

koordinasi yang bersifat internal maupun lintas batas untuk melakukan kerjasama 

antara Satuan Polisi Pamong Praja yang kondusif bagi pemerintahan daerah.  

Bayaknya tindakan kasar yang sering dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja saat melaksanakan tugasnya membuat citra dari Satpol PP menjadi negatif oleh 

pandangan masyarakat, padahal masih banyak tindakan yang positif yang sering 

dilakukan oleh Satpol PP sendiri. Seperti kasus yang masih sangat jelas diingatan 

tentang pertikaian berdarah antara Satpol PP dengan warga di daerah Jakarta Utara. 

Kekerasan yang memakan korban aparat dan warga kembali jadi pilihan saat sekitar 

2.000 polisi pamong praja mencoba menggusur kompleks makam Mbah Priok, di 
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Jakarta Utara. Permasalahan ini seharusnya bisa diselesaikan dengan “kepala dingin”. 

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, tindakan represif ditunjukan oleh kedua belah 

pihak ini mengakibatkan jatuhnya tiga orang korban jiwa di pihak Satpol PP. 

Sehari sebelumnya kerusuhan juga pecah saat Satpol PP Kota Tangerang 

menggusur pemukiman warga Cina Benteng, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan 

Neglasari (TEMPO Interaktif,15/4/2010). 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Sumbawa sendiri 

melakukan patroli rutin terhadap kasus prostitusi, pelajar yang bolos sekolah serta 

penyakit masyarakat lainnya. Dalam operasi yang digelar Senin (28/1) itu, diamankan 

tiga orang Pekerja Seks Komersiel (PSK) di wilayah Bukit Kapur, Kelurahan Uma 

Sima. Wilayah bukit kapur merupakan tempat yang tidak asing lagi sebagian besar 

masyarakat Sumbawa, yang dikenal sebagai lokalisasi terselubung. 

Saat digrebek, ketiga PSK tersebut tidak bisa berkutik karena lokasi pondok 

yang sering digunakan sebagai tempat bermain atau melakukan perbuatan zinah di 

wilayah Bukit Kapur telah dikepung oleh personil Satpol PP. Mereka langsung 

digiring ke Markas Satpol PP Sumbawa untuk dimintai keterangannya. (Sumbawa 

News, 28/11/2011) 

Untuk tidak timbulnya kekerasan yang terjadi di lapangan saat penertiban, 

perlu adanya upaya – upaya yang harus dilakukan sebelum melakukan penertiban, 

adanya komunikasi yang efektif antara anggota Satpol PP dengan petingginya, serta 

adanya komunikasi terlebih dahulu kepada masyarakat guna menciptakan kawasan 

tata tertib yang tidak menimbulkan tindak kekerasan. Jadi, apa upaya atau teknik 
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komunikasi dari Satpol PP dalam menertibkan masyarakat setempat ?. Hal inilah 

yang mendasari adanya penelitian ini. 

 

B. Perumusan Masalah 

Untuk lebih memperjelas agar permasalahan yang ada nantinya dapat dibahas 

dengan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting sekali 

untuk merumuskan permasalah yang akan dibahas. Adapun perumusan masalah 

dalam penelitian yang dirumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Apa teknik komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan 

kawasan tertib di Kota Sumbawa Besar? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang ditemui Satuan Polisi Pamong Praja  

dalam pelaksanaan tugasnya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui teknik komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penegakan kawasan tertib di Kota Sumbawa Besar. 

b. Untuk mengetahui hambatan – hambatan yang ditemui Satuan Polisi Pamong 

Praja dalam pelaksanaan tugasnya. 

2. Tujuan subjektif 

a. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana, serta pemahaman 

tentang bagaimana teknik komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

penegakan kawasan tertib di Kota Sumbawa Besar.  
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b. Untuk menambah pengetahuan mengenai apa saja hambatan yang dialami 

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam tata negara terutama yang 

berhubungan dengan pelaksanaan pemerintahan daerah. 

b. Untuk memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai teknik komunikasi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sumbawa Besar dalam penegakan kawasan 

tertib di Kota Sumbawa sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan 

tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari khususnya oleh mahasiswa fakultas 

ilmu social dan ilmu politik. 

2. Manfaat praktis 

a. Untuk lebih mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir dinamis, 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan  dalam menerapkan ilmu yang telah 

diperoleh. 

b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti. 
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E. Kajian Pustaka 

E.1 Pengertian Komunikasi 

E.1.1 Definisi Komunikasi 

Kehidupan manusia di dunia tidak dapat dilepaskan dari aktivitas komunikasi 

karena komunikasi merupakan bagian integral dari sistem dan tatanan kehidupan 

sosial manusia dan masyarakat. Aktivitas komunikasi dapat dilihat pada setiap aspek 

kehidupan sehari-hari manusia yaitu sejak dari bangun tidur sampai manusia beranjak 

tidur pada malam hari. Bisa dipastikan sebagian besar dari kegiatan kehidupan kita 

mengunakan komunikasi baik komunikasi verbal maupun nonverbal. 

Komunikasi secara terminologis merujuk pada adanya proses penyampaian 

suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi dalam pengertian ini yang 

terlibat dalam komunikasi adalah manusia. Karena itu merujuk pada pengertian Ruben 

dan Steward (1998:16) mengenai komunikasi manusia yaitu: 

Human communication is the process through which individuals – in 

relationships, group, organizations and societies respond to and create messages to 

adapt to the environment and one another. Bahwa komunikasi manusia adalah proses 

yang melibatkan individu – individu dalam suatu hubungan, kelompok, organisasi dan 

masyarakat yang merespon dan menciptakan pesan untuk beradaptasi dengan 

lingkungan satu sama lain. 

E.1.2 Proses Komunikasi 

Dalam berkomunikasi perlu adanya suatu proses komunikasi agar suatu 

komunikasi dapat berjalan dengan efektif, begitu pula dengan proses komunikasi 
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pihak Satpol PP dengan masyarakat saat penegakan kawasan tertib berlangsung. 

Dalam model komunikasi David K.Berlo, diketahui bahwa komunikasi terdiri dari 

empat Proses Utama yaitu SMRC (Source, Message, Channel, dan Receiver) lalu 

ditambah tiga Proses sekunder, yaitu Feedback, Efek, dan Lingkungan. 

1.  Source (Sumber), Sumber adalah seseorang yang memberikan pesan atau 

dalam komunikasi dapat disebut sebagai komunikator. Walaupun sumber 

biasanya melibatkan individu, namun dalam hal ini sumber juga melibatkan 

banyak individu. Misalnya, dalam organisasi, Partai, atau lembaga tertentu. 

Sumber juga sering dikatakan sebagai source, sender, atau encoder. Dalam 

penelitian ini sumber dalam proses komunikasi yaitu pihak Satuan Polisi 

Pamong Praja yang berperan penting dalam menyampaikan informasi dan 

pesan kepada  seseorang yang menjadi pendengar atau penerima pesan. 

2. Message (Pesan), pesan adalah isi dari komunikasi yang memiliki nilai dan 

disampaikan oleh seseorang (komunikator). Pesan bersifat menghibur, 

informatif, edukatif, persuasif, dan juga bisa bersifat propaganda. Pesan 

disampaikan melalui dua cara, yaitu Verbal dan Nonverbal. Bisa melalui tatap 

muka atau melalui sebuah media komunikasi. Pesan bisa dikatakan sebagai 

Message, Content, atau Information. Pesan dalam penelitian ini berupa 

penyampaian informasi ataupun penyampaian pelanggaran yang dilakukan oleh 

masyarakat saat penegakan berlangsung. 

3. Channel (Media dan saluran komunikasi), Sebuah saluran komunikasi terdiri 

atas 3 bagian. Lisan, Tertulis, dan Elektronik. Media disini adalah sebuah alat 
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untuk mengirimkan pesan tersebut. Misal secara personal (komunikasi 

interpersonal), maka media komunikasi yang digunakan adalah panca indra atau 

bisa memakai media telepon, telegram, handphone, yang bersifat pribadi. 

Sedangkan komunikasi yang bersifat massa (komunikasi massa), dapat 

menggunakan media cetak (koran, suratkabar, majalah, dll) , dan media 

elektornik (TV, Radio). Untuk Internet, termasuk media yang fleksibel, karena 

bisa bersifat pribadi dan bisa bersifat massa. Saluran komunikasi yang 

digunakan oleh Satuan polisi Pamong Praja diantaranya, tertulis (proses 

penyampaian pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat berupa surat 

pelanggaran yang berisi kesediaan dari masyarakat untuk memohon maaf serta 

mengakui perbuatan mereka bahwa telah melakukan pelanggaran atas PERDA), 

lisan (proses penyampaian informasi ataupun penyampaian peraturan-peraturan 

daerah saat penegakan kawasan tertib sebelum ataupun sesudah kawasan tertib 

berlangsung). 

4. Receiver (Penerima Pesan), Penerima adalah orang yang mendapatkan pesan 

dari komunikator melalui media. Penerima adalah elemen yang penting dalam 

menjalankan sebuah proses komunikasi. Karena, penerima menjadi sasaran dari 

komunikasi tersebut. Penerima dapat juga disebut sebagai public, khalayak, 

masyarakat, dll. Receiver meliputi aspek keterampilan dalam berkomunikasi, 

sikap, pengetahuan, sistem sosial dan kebudayaan. Dalam penelitian ini 

penerima pesan adalah masyarakat atau target  operasi dalam penegakan 

kawasan tertib. 
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 Adapun 3 elemen tambahan dari pendapat David K.Berlo yaitu proses 

skunder diantaranya Feedback, Efek, dan Lingkungan. 

1. Feedback (Umpan Balik), Umpan balik adalah suatu respon yang diberikan 

oleh penerima. Misal, saat Satpol PP menyampaikan informasi ataupun saat 

penegakan berlangsung maka masyarakat mau merespon apa yang disampaikan 

oleh Satpol PP. 

2. Efek, sebuah komunikasi dapat menyebabkan efek tertentu. Efek komunikasi 

adalah sebuah respon pada diri sendiri yang bisa dirasakan ketika kita 

mengalami perubahan (baik itu negatif atau positif) setelah menerima pesan. 

Efek ini adalah sebuah pengaruh yang dapat mengubah pengetahuan, perasaan, 

dan perilaku (Kognitif, afektif, dan konatif). Misal, adanya kemauan dari 

masyarakat ataupun target operasi untuk mau melakukan atau mengikuti apa 

yang disampaikan oleh Satuan Polisi pamong Praja. 

3. Lingkungan, adalah sebuah situasi yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu 

komunikasi. Situasi Lingkungan terjadi karena adanya 4 faktor : 

 Lingkungan Fisik (Letak Geografis dan Jarak) 

Adanya jarak yang jauh antara target operasi dengan Satpol PP yang 

menyebabkan proses komunikasi tidak lancar dan masyarakat yang 

menjadi target dengan mudahnya melakukan pelanggaran. 

 Lingkungan Sosial Budaya (Adat istiadat, bahasa, budaya, status sosial) 
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Pada saat Satpol PP melakukan komunikasi dengan masyarakat, maka 

terlebih dahulu Satpol PP harus mengerti  bagaimana cara menyampaikan 

informasi kepada masyarakat, apakah harus menggunakan bahasa yang 

kasar atau bahasa yang halus, guna untuk adanya kemauan dari 

masyarakat untuk ikut apa yang disampaikan oleh Satpol PP. 

 Lingkungan Psikologis (Pertimbangan Kejiwaan seseorang ketika 

menerima pesan) 

Saat proses penegakan kawasan tertib berlangsung, perlu adanya 

pendekatan ataupun simpati yang dilakukan oleh Satpol PP kepada 

masyarakat yang terlibat dalam penertiban, jika target merasa tertekan 

ataupun merasa terkucilkan.  

 Dimensi Waktu (Musim, Pagi, Siang, dan Malam) 

Dalam melakukan suatu komunikasi perlu adanya penyesuaian waktu 

agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar. Dalam proses penegakan 

kawasan tertib pihak Satpol PP juga harus pandai memilih-milih waktu 

yang tepat agar proses penegakan kawasan tertib berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

Lingkungan 

Sumber Pesan Media Penerima Efek 

Umpan Balik 
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E.1.3  Teknik Komunikasi 

Teknik komunikasi adalah suatu upaya komunikasi yang disengaja serta 

mempunyai tujuan. Definisi Gode, memberi penekanan pada proses penularan 

pemilikan, yaitu dari yang semula (sebelum komunikasi) hanya dimiliki oleh satu 

orang kemudian setelah komunikasi menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. 

Definisi Barnlund, menekankan pada tujuan komunikasi, yaitu untuk mengurangi 

ketidakpastian, sebagai dasar bertindak efektif, dan untuk mempertahankan atau 

memperkuat ego. 

Teknik komunikasi sama halnya dengan komunikasi sebagai suatu proses 

artinya bahwa komunikasi merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang 

terjadi secara berurutan (ada tahapan) serta berkaitan satu sama lainnya dalam kurun 

waktu tertentu. Komunikasi yang disampaikan merupakan suatu upaya yang 

disengaja serta mempunyai tujuan dengan kegiatan yang dilakukan secara  sadar, 

disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya. 

Komunikasi menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari para pelaku yang 

terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung baik apabila pihak-pihak yang 

berkomunikasi  (dua orang atau lebih) sama – sama ikut terlibat dan sama – sama 

mempunyai perhatian yang sama terhadap topik pesan yang disampaikan. 

Ada beberapa jenis – jenis  dari teknik komunikasi yang dapat digunakan 

peneliti untuk mengetahui teknik komunikasi apa yang digunakan oleh Satpol PP 

yaitu diantaranya, komunikasi persuasif (persuasive communikation), komunikasi 
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Hubungan Manusiawi (human relation communication), komunikasi instruktif  dan 

komunikasi koersif (coersive communication) : 

a. Teknik Komunikasi persuasif 

Persuasif, yakni agar orang lain yang diajak berkomunikasi bersedia 

menerima sesuatu faham atau keyakinan, dan mau melakukan sesuatu perbuatan atau 

kegiatan dan lain – lain. Jadi persuasif merupakan suatu teknik komunikasi secara 

pesikologis manusiawi yang sifatnya halus, luwes berupa ajakan, bujukan atau 

rayuan. Tetapi komunikasi ini hanya digunakan kepada komunikan yang potensial 

saja, artinya tokoh yang mempunyai jajaran dengan pangkatnya atau anak buahnya 

dalam jumlah yang sangat banyak sehingga apabila ia berhasil diubah sifatnya atau 

ideologinya, maka seluruh jajaran mengikutinya. 

 Komunikasi persuasif akan sangat efektif. Hal itu akan terjadi apabila adanya 

pengurangan disonansi. Tetapi sebaliknya apabila disonansi itu ditingkatkan maka 

komunikasi persuasif kemungkinan akan tidak efektif. Dan komunikasi persuasif itu 

sangat memerlukan pemahaman dari seorang komunikator. Persuasif juga merupakan 

sesuatu atau semacam tipuan yang sangat meyakinkan. 

 Dalam kamus besar persuasif diartikan komunikasi yang bersifat membujuk 

secara halus (supaya menjadi yakin) hanya dengan cara pendekatan itu dilakukan. 

Sedangkan arti persuasi adalah bujukan halus, ajakan seseorang dengan cara 

memberikan alasan dan prospek yang meyakinkannya. 

b. Teknik Komunikasi Koersif 
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Koersif dapat diartikan suatu pemaksan yang nantinya kebanyakan pada 

hasilnya menampakkan suatu hasil yang negatif, yang sifatnya berkenaan dengan 

koersi. Koersi adalah suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan atau 

dilaksanakan dengan mempergunakkan tekanan sehingga salah satu pihak yang 

berinteraksi berada dikeadaan lemah dibandingkan dengan pihak lawan. Dan 

merupakan sistem komunikasi yang menggunakan paksaan atau kekerasan. 

Hal ini sering dilakukan oleh Satpol PP jika ada pihak yang melanggar aturan 

atau norma – norma dalam masyarakat, maka tindakkan kekerasan akan di lakukan 

kepada masyarakat yang telah melanggarnya. Kekerasan tersebut dilakukan hanya 

untuk memberi tindakan tegas kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan – 

aturan yang berlaku dalam masyarakat atupun pemerintahan. Tindak koersif tidak 

hanya berupa pemukulan ataupun kekerasan sejenisnya akan tetapi koersif bisa 

berupa sanksi-sanksi yang diberikan oleh Satpol PP kepada masyarakat yang telah 

melanggar aturan Pemerintah. 

c. Teknik Komunikasi instruktif 

Instruktif adalah suatu perintah yang bersifat mengancam. Tetapi ancamannya 

itu mengandung suatu yang dapat menjadikan seseorang itu untuk melakukan 

perintahnya. Instruktif bersifat memerintah, nasihat-nasihatnya bergaya. Sedangka 

yang dimaksud dengan instruksi adalah perintah atau arahan (untuk melakukan suatu 

pekerjaan atau melakukan suatu tugas, dan merupakan pelajaran dan petunjuk). 

Teknik komunikasi instruktif bisa digunakan dalam suatu organisasi yaitu 

antara atasan dan bawahan, serta bisa digunakan oleh suatu organisasi pemerintahan 
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kepada masyarakat guna mencapai suatu tujuan yang baik terutama dalam 

penegakkan kawasan yang tertib. 

d. Teknik Komunikasi Hubungan Manusiawi 

Hubungan manusiawi merupakan terjemahan dari human relation. Adapula 

yang mengartikan hubungan manusia dan hubungan antar manusia, namun dalam 

kaitannya hubungan manusia tidak hanya dalam hal berkomunikasi saja, namun 

didalam pelaksanaannya terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur 

kejiwaan yang  mendalam. Seperti halnya mengubah sifat, pendapat, atau perilau 

seseorang. Jika ditinjau dari sisi ilmu komunikasi hubungan manusia ini termasuk 

kedalam komunikasi interpersonal, pasalnya komunikasi yang berlangsung antara dua 

orang atau lebih dan bersifat dialogis.  

Hubungan manusia pada umumnya dilakukan untuk menghilangkan 

hambatan-hambatan komunikasi, meniadakan salah pengertian dan mengembangkan 

tabiat manusia. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa 

teknik pendekatan yaitu pendekatan emosional (emosional approach) dan pendekatan 

sosial budaya (sosio-cultur approach): 

1. Pendekatan Emosional 

Teknik pendekatan yang biasanya digunakan dalam pendekatan ini biasanya 

bersifat icing, yaitu seni menata pesan dengan emotional approach (pendekatan 

emosional) yang sedemikian rupa, sehingga komunikan menjadi tertarik 

perhatiannya. Dalam hubungan ini komunikator mempertaruhkan kepercayaan 

komunikan terhadap fakta pesan yang disampaikan, maka teknik ini berujung pay off  
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atau reward, yaitu  bujukan atau rayuan  dengan cara “mengiming-imingi” 

komunikan dengan hal yang menguntungkan atau menjanjikan harapan.  Pada 

umumnya emotional approach ini menggunakan konseling sebagai senjata yang 

ampuh, baik secara langsung maupun tidak langsung, hal ini bertujuan agar pesan 

bisa secara langsung  menyentuh  perasaan komunikan. 

2. Pendekatan Sosial Budaya 

Salah satu tujuan komunikasi adalah tersampaikannya pesan dari komunikator 

kepada komunikan, maka dianjurkan bagi komunikator terlebih dahulu  memahami 

perilaku social serta  budaya masyarakat setempat yang akan menjadi komunikan.  

hal ini bertujuan agar komunikan, lebih memahami serta tidak merasa tersinggung  

oleh pesan yang disampaikan oleh komunikator,  selain hal tersebut masyarakat yang 

menjadi komunikan tidak dapat terlepas dari budaya. oleh karena itu pesan akan lebih 

mudah diterima jika tidak menghilangkan aspek–aspek seni budaya yang berada di 

sekitar komunikan berada. 

Dalam kaitannya dengan penegakan kawasan tertib, Satuan Polisi Pamong 

Praja sangat membutuhkan teknik komunikasi hubungan manusiawi ini. Dikarenakan 

karena dalam pelaksanaan penegakan kawasan tertib perlu adanya pendekatan secara 

psikologis antara aparatur Satpol PP dengan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 

penegakan kawasan tertib. 

E.1.4  Fungsi Komunikasi 

Bertolak dari pengertian dan pemaknaan komunikasi yang telah diuraikan 

maka dapat dinyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar bagi semua interaksi 
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manusia, termasuk di dalamnya interaksi kelompok. Oleh sebab itu dikatakan 

memiliki peran dominan dalam kehidupan manusia, sehingga fungsi komunikasi 

adalah mencapai tujuan peran tersebut, yaitu antara lain: 

1. Mencapai pengertian satu sama lain; 

2. Membina kepercayaan; 

3. Mengkoordinir tindakan; 

4. Merencanakan strategi; 

5. Melakukan pembagian pekerjaan; 

6. Melakukan aktivitas kelompok; dan 

7. Berbagi rasa  

Dari beberapa fungsi komunikasi dalam kegiatan berkomunikasi tentu tidak 

semua fungsi tersebut secara paralel menjadi tujuan, namun akan dilihat 

berkomunikasi dalam konteks apa dan bagaimana, serta untuk apa. (Erlina Hasan ; 

2005 ; 22). Dengan demikian, fungsi komunikasi setidaknya dapat berperan ketika 

kita juga mengetahui tujuan komunikasi. 

 

F. Satuan Polisi Pamong Praja 

F.1  Definisi Satuan Polisi Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah perangkat 

Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta 

menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 
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 Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota. 

 Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah. 

 Di Daerah Kabupaten / Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati / Walikota melalui 

Sekretaris Daerah. 

F.2 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sumbawa Besar 

Adapun tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja Sendiri adalah; 

1. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dengan tujuan 

menciptakan kehidupan masyarakat yang damai, tentram, tertib dan teratur. 

2. Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pelaksanaan peraturan 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah untuk terciptanya pelaksanaan peraturan 

perundang – undangan. 

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi 

pamong Praja Sumbawa Besar untuk melaksanakan tugas yang lebih efektif dan 

professional.  

4. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Sumbawa Besar 

demi kelancaran pelaksanaan tugas yang lebih baik. 

Dengan adanya tujuan dari Satuan Polisi Pamong Praja diatas, maka 

sasarannya mencangkup sebagai berikut; 
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1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang damai, tentram, tertib dan harmonis. 

2. Terciptanya hubungan timbal balik dan saling mendukung antara aparatur dan 

masyarakat sehingga memudahkan komunikasi dalam melaksanakan 

pengawasan, pemantauan situasi Daerah serta deteksi dini terhadap timbulnya 

gangguan ketertiban masyarakat serta  penanggulangannya. 

3. Terciptanya iklim yang kondusif di mana Pemerintah dan masyarakat dapat 

melaksanakan aktivitasnya dalam suasana aman, tentram, tertib dan teratur. 

4. Terciptanya sumber daya aparatur yang mampu berprestasi, berdisiplin, 

berakhlak mulia serta memiliki etos kerja. 

5. Terwujudnya peningkatan dan pemahaman aparatur dan masyarakat tentang 

PERDA. 

 

G.  Pengendalian Sosial 

Pengendalian sosial dalam kehidupan sehari – hari, sepanjang semua anggota 

masyarakat bersedia menaati aturan yang berlaku, hampir bisa dipastikan kehidupan 

bermasyarakat akan bisa berlangsung dengan lancar dan tertib. Tetapi, berharap 

semua anggota masyarakat bisa berperilaku selalu taat, tentu merupakan hal yang 

mahal. Di dalam kenyataan, tentu tidak semua orang akan selalu bersedia dan bisa 

memenuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dan bahkan tidak jarang ada orang – 

orang tertentu yang sengaja melanggar aturan yang berlaku untuk kepentingan pribadi 

atau kelompoknya. (Soerjono Soekanto, 181:45) 
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Secara rinci, beberapa faktor yang menyebabkan warga masyarakat 

berperilaku menyimpang dari norma – norma yang berlaku adalah sebagai berikut; 

1) Karena kaidah – kaidah yang ada tidak memuaskan bagi pihak tertentu atau 

karena tidah memenuhi kebutuhan dasarnya. 

2) Karena kaidah yang ada kurang jelas perumusannya sehingga menimbulkan 

aneka penafsiran dan penerapan. 

3) Karena di dalam masyarakat terjadi konflik antara peranan – peranan yang 

dipegang warga masyarakat, dan 

4) Karena memang tidak mungkin untuk mengatur semua kepentingan warga 

masyarakat secara merata. 

Pada situasi di mana orang memperhitungkan bahwa dengan melanggar atau 

menyimpangi sesuatu norma maka mereka akan bisa memperoleh sesuatu reward 

atau sesuatu keuntungan lain yang lebih besar, dalam hal demikianlah demi tegaknya 

norma lalu terpaksa harus dijalankan dengan sarana suatu kekuatan dari luar. Norma 

tidak lagi self-enforcing (norma-norma sosial tidak lagi dapat terlaksana atas 

kekuatannya sendiri ), dan akan gantinya harus dipertahankan oleh petugas-petugas 

kontrol sosial dengan cara mengancam atau membebankan sanksi-sanksi kepada 

mereka yang terbukti melanggar atau menyimpangi norma. 

Apabila ternyata norma-norma tidak lagi self-enforcement dan proses 

sosialisasi tidak cukup memberikan efek-efek yang positif, maka masyarakat atas 

dasar kekuatan otoritasnya mulai bergerak melaksanakan kontrol sosial (social 

control). Menurut Soerjono Soekanto, pengendalian sosial adalah suatu proses baik 
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yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, 

membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat agar mematuhi nilai – nilai 

dan kaidah-kaidah yang berlaku. Obyek (sasaran) pengawasan sosial, adalah perilaku 

masyarakat itu sendiri. 

 

H.  Metode Penelitian 

H.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

suatu penelitian yang berupaya untuk membuat penggambaran, pemaparan, menggali 

secara utuh, menyeluruh dan mendalam tentang fenomena sosial yang dikaji, 

sehingga diperoleh penemuan-penemuan berupa pemahaman, penjelasan dan makna. 

Pada pendekatan kualitatif memiliki tujuan untuk membuat penjelasan data secara 

sistematis faktual dan akurat mengenai fenomena dan realitas sosial yang terjadi pada 

daerah yang menjadi objek peneliti (Muslimin,2011:16). 

H.2  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian merujuk pada permasalahan yang akan dibahas yaitu 

bagaimana teknik komunikasi Satpol PP dalam penegakan kawasan tertib di kota 

Sumbawa Besar serta hambatannya. Peneliti membuat rancangan penelitian dengan 

menggunakan tipe penelitian kualitatif  deskriptif. Dalam penelitian ini peneliti 

memaparkan situasi ataupun peristiwa yang bermaksud untuk memahami fenomena 

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

kegiatan Satpol PP yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

komunikasi. 
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H.3   Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian, lebih memilih di kota Sumbawa 

Besar. Dikarenakan di Sumbawa merupakan tempat yang efektif dan efisien, serta 

lokasi yang tidak asing untuk dapat mendukung peneliti untuk melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini lebih memilih Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 

Sumbawa Besar  karena dari hasil observasi yang didapatkan bahwa Satpol PP 

Sumbawa sangat tegas, cekatan ataupun cepat bertindak apabila ada kasus yang 

terjadi di kota Sumbawa dan sekitarnya, tidak bertindak sendiri ataupun semaunya 

melainkan bertindak sesuai dengan perintah dari pemimpin atau petinggi dari Satpol 

PP, serta sesuai dengan keputusan Bupati dan kebijakan Pemerintah Kabupaten 

Sumbawa Besar. Waktu pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan waktu yang telah 

terjadwal. 

H.4 Subyek dan Informan Penelitian 

Penetapan informan dalam penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan data 

primer yang bisa digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teknik 

snowball sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya 

jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. (Sugiyono 2011:219). Hal ini dilakukan 

karena dari jumlah sumber data atau subyek yang sedikit tersebut belum mampu 

memberikan data yang memuaskan, maka mencari orang lain lagi yang dapat 

digunakan sebagai sumber data.  

Adapun subyek yang didapatkan dari informan kunci selaku kepala Satuan 

Polisi Pamong Praja adalah Pengurus Satuan Polisi Pamong Praja yang telah 
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menduduki jabatan selama satu tahun dan berkompeten dibidangnya terutama dalam 

bidang penegakan kawasan tertib di kota Sumbawa Besar. Adanya data yang tidak 

terpenuhi menurut peneliti dari informan kunci, maka informan kunci menyarankan 

kembali kepada peneliti untuk memperoleh data yang lebih lengkap dari pengurus 

Satuan Polisi Pamong Praja yang terlibat secara langsung dalam penegakan kawasan 

tertib di kota Sumbawa Besar dan dapat terlibat dalam wawancara mendalam (depth 

interview) dengan peneliti yang membutuhkan waktu cukup lama. 

Setelah mendapatkan data dan informasi yang didapatkan dari sumber data 

atau informan kunci, maka subyek inilah yang menjadi sasaran penelitian. Berikut ini 

adalah daftar nama informan yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini, 

1. A. Arief Usman, S.Sos 

Bapak A. Arief Usman, S.Sos adalah pimpinan/kasat Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) sejak tahun 2010 di kota Sumbawa. Tugasnya adalah sebagai 

pemimpin, yang memberi perintah kepada bawahan untuk melakukan penertiban 

dikawasan tertib atas dasar perintah dari kepala daerah, serta pengendali dan 

penanggung jawab dalam kegiatan penegakan kawasan tertib di kota Sumbawa. 

2. Imron, SE 

Imron, SE adalah sebagai Seksi Penyidikan mempuyai tugas Membantu 

kepala kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa dalam melakukan peyidikan 

dan penuntutan terhadap setiap pelanggaran Peraturan daerah dan Keputusan Bupati. 

3. Desire Jadi 

Desire Jadi adalah sebagai Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban 

mempuyai tugas membantu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
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Sumbawa dalam urusan Operasi, Ketentraman dan Ketertiban. Penertiban anggota 

Masyarakat yang melakukuan pelanggaran peraturan daerah serta menyanggkut 

ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 

4. Muhammad Ikhsan 

Muhammad Ikhsan adalah selaku Wakil Komandan Provost mempunyai tugas 

membantu kepala operasi dan kesemaptaan dalam urusan operasi dan penertiban 

anggota Masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah serta 

menyangkut ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang – 

undangan serta penegak ketertiban dan etika anggota Satpol PP saat melaksanakan 

penegakan kawasan tertib di kota Sumbawa . 

5. Muhammad Ali 

Muhammad Ali adalah selaku komandan regu yang mempunyai tugas 

memantau anggota Satpol PP serta membantu kepala operasi dan kesemaptaan dalam 

pengurusan operasi dan penertiban anggota masyarakat yang melanggar peraturan 

daerah yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Berkaitan dengan judul penelitian, maka peneliti menetapkan masyarakat di 

kota Sumbawa  sebagai informan penelitian. Penetapan informan penelitian dalam 

penelitian ini untuk mendapatkan data skunder sebagai kroscek dari data yang 

didapatkan dari informan. Adapun informan sebagai berikut: 

Tabel I 

Identitas Informan Penelitian 
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No Nama Umur Pendidikan Pekerjaan 

1 TS 27 SMA Pedagang Kaki Lima (PKL) 

2 SR 25 SMA Pekerja Seks Komersil (PSK) 

3 MT 27 SMA Pengedar Narkoba 

 

H.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 Observasi 

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan mengamati 

langsung di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif 

dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, akan tetapi tidak 

ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. (Sugiyono, 2011:227) 

 Merupakan teknik pengamatan dengan menggunakan indera terhadap gejala-

gejala atau kejadian yang diangkat pada suatu waktu. Dengan mengamati teknik 

komunikasi yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan kawasan 

tertib di kota Sumbawa Besar yang memang menjadi objek penelitian. Alasan 

penelitian menggunakan metode observasi, yakni : 

1. Peneliti datang dan melihat secara langsung sehingga peneliti dapat 

mengetahui dan merasakan secara lansung. 

2. Untuk memastikan hasil data yang didapat dari wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Data yang didapat melengkapi data yang tidak didapat melalui metode 

lain. 
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 Wawancara 

 Merupakan bentuk komunikasi dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengejukan pertanyaan-

pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2008 :180). Peneliti memilih 

wawancara tidak struktur yakni wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematika dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 2008: 140). 

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk tertentu informasi dari semua 

responden. Wawancara tak struktur bersifat luwes, dengan sususnan pertanyaan dapat 

diubah sesuai dengan kebutuhan sesuai kondisi pada saat wawancara. Adapaun alasan 

peneliti menggunakan teknik wawancara diantaranya yaitu : 

1. Peneliti dapat bertemu dan berhadapan langsung (face to face) dengan 

informan. 

2. Data yang diperoleh adalah data primer karena diperoleh langsung dari subyek 

dan informan 

3. Data yang diperoleh cenderung bersifat kualitatif dan cenderung subyektif  

4. Informan tidak terpaku pada pilihan jawaban yang disediakan oleh peneliti. 

Informan akan lebih bebas menjabarkan atau menjelaskan jawabannya. 

 Berdasar subyek penelitian dan informan yang telah ditentukan, dalam 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada :  

1. Ketua/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja kota sumbawa Besar 



26 
 

2. Seksi Penyidik Satuan Polisi Pamong Praja kota Sumbawa Besar 

3. Seksi Operasi, Ketentraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja kota 

Sumbawa Besar 

4. Wakil Komandan Provost Satuan Polisi Pamong Praja kota Sumbawa Besar 

5. Ketua regu dalam bidang operasi, ketentraman dan ketertiban Satuan Polisi 

Pamong Praja kota Sumbawa Besar 

6. Tokoh masyarakan atau masyarakat di kota Sumbawa Besar. 

 Dokumentasi 

 Merupakan teknik pengumpulan meneliti catatan – catatan atau dokumen 

sebagai sumber data. Datanya berupa laporan- laporan resmi Satuan Polisi Pamong 

Praja Sumbawa Besar. Pada penelitian ini peneliti meyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku, dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, arsip, dan lain sebagainya. 

Setelah melakukan penelitian, peneliti memperoleh buku ataupun arsip yang 

berkenaan dengan penegakan kawasan tertib, dokumentasi foto dan lain sebagainya. 

 Adapun alasan peneliti menggunakan teknik dokumentasi diantaranya yaitu : 

1) Menguatkan data yang didapatkan dari teknik yang lain. 

2) Membuktikan data dari hasil wawancara. 

H.6  Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.  

Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2011:246), mengemukakan bahwa 
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aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktifitas dalam analisis data , yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification : 

 

 

 

 

 

 

Skema analisis data (interactive model) 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Semakin lama penelitian dilapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. Maka perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) 

dalam Sugiyono (2011:249) menyatakan “the most frequent from of display data for 
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qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

3. Conclusion Drawing/Verification (penarikan kesimpulan/verifikasi) 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

H.7  Teknik Keabsahan Data 

Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007). 

Triangulasi menurut Denzin (dalam Moleong, 2007) dapat dibedakan menjadi 

lima macam sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

waktu, metode, periset, dan teori. Penelitian ini sendiri menggunakan triangulasi 

sumber yaitu dilakukan dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Cara ini dapat 

dilakukan dengan (Paton,1987): 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada atau orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Burhan Bugin, Penelitian Kualitatif,Kencana,Jakarta). 

 

 

 

 


