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BAB I
PENDAHULUAN

Latar Belakang dan Permasalahan

Keberadaan Polisi Pamong Praja saat ini tidak terlepas dari permasalahan yang muncul sejak diproklamirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945Widarjanto, Polisi Pamong Praja pada hari ulang tahun yang ke-58,(Pekalongan,Satuan Polisi Pamong Praja,2008).hlm.1., agar pemerintahan yang telah terbentuk berjalan dengan baik maka diperlukan kententraman dan ketertiban umum masyarakat dalam upaya untuk melangsungkan dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 3 Oktober 1948 mengeluarkan Surat Perintah Jawatan Praja Nomor 1 tahun 1948 tentang pembentukan “ Detasemen Polisi Penjaga Keamanan Kapanewon “ yang pada saat itu bertugas untuk membantu dalam pegembalian kekuasaaan  pemerintahan dari Belanda kepada Republik Indonesia yang pada saat itu beribukota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya pada tanggal 10 November 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan Surat Perintah Jawatan Praja Nomor 2 tahun 1948 yang mengatur perubahan nama menjadi “ Detasemen Polisi Pamong Praja “. Kelahiran Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari peran lembaga tersebut.
Pada tahun 1950 melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/2/20 tanggal 3 maret 1950, Detasemen Polisi Pamong Praja kemudian berubah nama menjadi “ Kesatuan Polisi Pamong Praja “. Tanggal 3 Maret 1950 kemudian ditetapkan menjadi hari jadi “ Satuan Polisi Pamong Praja “ yang diperingati setiap tahun. Sampai sekarang berdasarkan SK tersebut kemudian dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja diluar Daerah Istimewa Yogyakarta yang tercantum dalam Ketetapan Menteri Dalam Negeri nomor UP.32/2/2/21.
Kemudian Mendagri mengeluarkan Surat Keputusan yang berisi tentang pembentukan Polisi Pamong Praja di tiap-tiap Daerah Tingkat 1 melalui SK Mendagri nomor 7 tahun 1960. Kolonel Rahmat yang pada saat itu merupakan petinggi militer angkatan perang mendukung hal tersebut dan menyatakan bahwa untuk menuju stabilitas pemerintahan maka di tiap-tiap kawedanan dan kecamatan perlu di bentuk Polisi Pamong Praja guna mengembalikan kewibawaan pemerintah daerah. 
Tugas Pokok Polisi Pamong Praja pada saat itu menurut Peraturan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah nomor 10 tahun 1962 tanggal 11 Juli 1962 adalah membantu para pejabat Pamong Praja khususnya di tingkat kecamatan, tugas tersebut meliputi ; pelaksanaan ronda desa, penjagaan kerusakan perairan, pemungutan pajak, pelaksanaan kegiatan penyuntikan cacar, kegitan sensus dan penjagaan terhadap peraturan daerah dan lainnya yang masih berhubungan dengan pekerjaan pamong praja.
Secara sisitematis tugas dan wewenang Polisi Pamong Praja pada saat itu antara lain; Pertama, segala pekerjaan yang bersifat vertikal maupun otonom terutama menjadi mediator antara camat dan kepala desa atau sebaliknya, Kedua, melaksanakan kebijakan polisional kepala daerah serta melakukan pengawasan dan pengamanan pelaksanaan peraturan pemerintah, Ketiga, melakukan tindakan penuntutan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pemerintah, dan keempat, melakukan tugas intelejen. 
Dalam kaitannya dengan pembinaan keamanan, peran satuan Polisi Pamong Praja sebaiknya mempunyai tingkat profesionalisme yang tinggi dan selalu bersinergi dengan aparat Polri dan alat-alat kepolisian khusus lainya melalui berbagai tindakan preventif seperti kegiatan penyuluhan, pembinaan dan penggalangan masyarakat. Upaya ini diterapkan guna mencegah secara dini ganguan ketertiban dan ketentraman masyarakat.  Ibid.,hlm.3
 Seperti kasus yang terjadi pada hari kamis sore tanggal 18 Juni 2005, 2
 Satuan Polisi Pamong Praja berhasil menangkap tiga pemabuk di kelurahan poncol, Pekalongan Timur. Penangkapan pemabuk tersebut berdasarkan dari SMS masyarkat kepada salah seorang Anggota Satpol PP. Pada saat bersamaan itu juga petugas langsung menuju lokasi kejadian, setelah berkoordinasi dengan Polsek Pekalongan Timur. Seetelah tiba di lokasi yang berada di dekat SD Poncol 6 Satpol PP menemukan tiga orang yang sedang pesta minuman keras (miras) dua laki-laki dan seorang wanita. Kedua orang laki-laki tersebut bernama HM (23), dan IS (22), sedangkan wanita yang juga ikut mabuk bersama kedua nya adalah CA (16). ”kami menemukan barang bukti berupa dua botol AO dalam keadaan kosong. Saat diamankan mereka tampak pasrah dan tidak melakukan perlawanan” , hal ini diungkakan oleh Kasi Trantib Satpol PP H Susilo saat ditemui di kantornya. Selanjutnya ketiga pemabuk itu diangkut dengan mobil patroli dan diserahkan ke Polsek Pekalongan Timur untuk dimintai keterangan
Berkaitan dengan eksistensi satuan polisi pamong praja dalam penegakkan hukum (represif), sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah. Dengan demikian aparat Polisi Pamong Praja diharapkan menjadi motivator dalam menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegaknya ditengah-tengah masyarakat, sekaligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum.
Kepala Daerah mempunyai kewajiban menegakan peraturan perundang-undangan dan memelihara ketertiban dan kententraman masyarakat. Ketertiban adalah suasana yang mengarah kepada peraturan dalam masyarakat menurut norma yang berlaku sehingga menimbulkan motivasi bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Anonim.,Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Jakarta:Depdagri Dirjen Pemerintahan Umum,2005),hlm.9.
 Tugas kewajiban Kepala Daerah selain berasal dari tugas yang timbul karena inisiatif sendiri dari alat perlengkapan daerah (Otonomi Daerah) dapat juga diperintahkan oleh penguasa yang lebih atas atau yang disebut tugas pembantuan.  Irawan Soejito, Sejarah Daerah Indonesia,(Jakarta:Pradanya Paramita,1984),hlm.100.
Dalam melaksanakan kewenangan guna menegakkan Peraturan Daerah dan keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangan ini Polisi Pamong Praja dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Aparat Polisi Pamong Praja seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan).
Dalam menghadapi situasi seperti ini Polisi Pamong Praja harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, sesuai dengan paradigma baru Polisi Pamong Praja yaitu menjadi aparat yang ramah, bersahabat, dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku.
Dengan diterbitkanya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat di serahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan. Hazairin, Otonomi dan Ketatanegaraan (dalam Ceramah Kongres III Serikat Sekerja Kementrian dalam Negeri,Bogor, 3-5 Desember 1953, di muat dalam buku 7 Tahun SSKDN, 1954) hlm 160.
 Pada dasarnya setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind (memberi kuasa untuk dijalankan) Wojowasito, Kamus Umum Belanda Indonesia. (Jakarta: PT Ichtiar baru van hoeve,2003) hlm.80 & 397
  . Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewind adalah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu. The Liang Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Republik Indonesia jilid I (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm, 99.
Keberadaan Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang bersangkutan dengan ketentraman dan ketertiban umum, karena setiap warga negara layak untuk mendapatkan ketentraman dan ketertiban umum. Permasalahan yang berhubungan dengan ketentraman di Kota Pekalongan meliputi kerusuhan massal, unjuk rasa menuntut suatu perubahan, perjudian, PGOT, dan PSK. Sedangkan permasalahan yang berhubungan dengan ketertiban umum adalah penertiban bangunan yang menyalahi aturan yang telah ditetapkan, penertiban jalan trotoar serta tempat-tempat umum yang telah di salah gunakan pengunaannya, penertiban  para pedagang kaki lima dan pasar.
Sehubungan dengan permasalahan yang timbul tersebut kemudian Pemerintah Daerah Kota Pekalongan menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daaerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja.  Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku. 
Berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum, maka permasalahan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini antara lain:
	Bagaimana Sejarah Berdirinya dan Perkembangan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan ?
	Bagaimana tugas dan fungsi Polisi Pamong Praja di kota Pekalongan dalam penegakan kentraman  dan ketertiban umum ?
	Bagaimana Dampak yang ditimbulkan dari penegakkan peratuan daerah yang berhubungan dangan kententraman dan ketertiban umum terhadap masyarakat di Kota Pekalongan ?



Ruang Lingkup

Ruang Lingkup yang dipakai oleh penulis dalam penyusunan skripsi mencakup tiga bagian ; ruang lingkup spasial, ruang lingkup temporal, serta ruang lingkup keilmuan. 
	Ruang Lingkup Spasial

Penulisan skripsi ini merupakan kategori sejarah lokal dengan memfokuskan pada masalah perubahan dan perkembangan di Kota Pekalongan. Sejarah lokal merupakan sejarah suatu tempat atau sejarah lokalitas yang batasan nya ditentukan oleh perjanjian dalam penulisan sejarah.  Taufik Abdullah, Sejarah Lokal di Indonesia (Yogyakarta, Gajahmada University Press, 1985), hlm.7.
 Skripsi ini di fokuskan kepada keberadaan Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan, dengan pertimbangan Kota Pekalongan sebagai salah satu wilayah Kotamadya di Jawa Tengah yang mempunyai karateristik yang unik karena mengalami pasang surut dalam pemerintahan yang disebabkan penerapan kebijakan otonomi daerah. 
	Ruang Lingkup Temporal

Ruang lingkup temporal yang di pakai dalam penulisan skripsi ini mencakup periode tahun 1993 sampai 2005. Tahun 1993 diambil sebagai batas awal karena adanya Peraturan Daerah No 1 Tahun 1993 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekertariat Wilayah/Daerah dan Sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan tentang pembentukan Ketentraman dan Ketertiban Umum atau Tibum. Sebagai  Batas akhir diambil tahun 2005 karena pada tahun tersebut Pemerintah Daerah melalui pengesahan Presiden RI mengeluarkan PP RI No 32 tahun 2004, tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja Lihat lampiran C. 
. Pertimbangan diterbitkannya PP RI ini adalah UU No 22 tahun 1999 pasal 120, yang didalamnya mengatur susunan organisasi, formasi, kedudukan, wewenang, hak, tugas, dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja. Di samping itu pemerintah Kota Pekalongan juga mengeluarakan kebijakan berupa Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 5 tahun 2005, tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan. Pertimbangan dari diterbitkannya Perda ini adalah PP RI No 8 tahun 2003, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. 
	Ruang Lingkup Keilmuan

Lingkup keilmuan dalam tulisan ini adalah sejarah sosial politik. Sejarah sosial adalah sejarah yang mengungkapkan setiap gejala sejarah yang memanifestasiikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Sartono Kartodirjo, Pendekatasn Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah.(Jakarta:PT Gramedia Utama,1992 ),hlm.50.
  Pada zaman Belanda maupun Republik Indonesia fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja mengalami perubahan dengan bergantinya sistem pemerintahan dan peraturan daerah. Pada awalnya fungsi dan tugas Polisi Pamong praja adalah untuk membantu tugas pengamanan Sri Sultan HB IX dalam proses pengembalian Pemerintahan RI ke Yogyakarta oleh Belanda. Namun seiring dengan perkembangan otonomi daerah, fungsi dan tugas Polisi Pamong Praja mengalami perubahan sebagai perangkat daerah yang membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas.

Tinjauan Pustaka
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa sumber pustaka yang berhubungan dengan tema yang penulis angkat sebagaiacuan untuk mempermudah penulisan. Sumber pustaka yang penulis gunakan yaitu:
Pustaka yang pertama, buku berjudul ”Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan” Pemerintah Kota Pekalongan, Penelusuran Hari Jadi Kota Pekalongan.
(Pekalongan:Bappeda Kota Pekalongan,2006)
 yang disusun oleh pemerintah Kota Pekalongan. Buku koleksi Pemerintah Kota Pekalongan ini berisi tentang proses penelitian dan penelusuran data arkeologis dan histortis untuk menemukan hari jadi Kota Pekalongan. Dalam buku ini juga terdapat cerita rakyat, legenda atau mitos tentang asal-usul Kota Pekalongan, juga pernyataan bahwa Kota Pekalongan telah ada sejak masa pra-sejarah dengan adanya bukti-bukti peninggalan sejarah yang tersebar di wilayah Kota Pekalongan.
Pustaka ini sebagai bahan rujukan, karena diulas secara lengkap mengenai keberadaan Kota Pekalongan dari masa pra-sejarah sampai pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu juga diulas mengenai sejarah hari jadi Kota Pekalongan yang telah ditelusuri dan diungkap oleh tim peneliti yang dibentuk pemerintah Kota Pekalongan. Pada buku ini lebih terfokus pada hari jadi dan keberadaan Kota Pekalongan sebagai sebuah kota yang berada di pesisir pantai utara pulau Jawa. Penulisan skripsi ini berbeda dengan pustaka tersebut di atas karena penulis lebih memfokuskan aspek-aspek perkembangan Kota Pekalongan dalam kaitanya dengan ketentraman dan ketertiban masyarakatnya.
Pustaka kedua, Buku yang berjudul “Pekalongan Inspirasi Indonesia” Abhan Misbach dkk, Pekalongan Inspirasi Indonesia.  (Pekalongan:Pemerintah Daerah Kota Pekalongan bekerja sama dengan The Pekalongan Institute dan Kirana Pustaka Indonesia,2008)
, buku karangan Abhan Misbach dkk ini menjelaskan tentang Kota Pekalongan dilihat dari berbagai segi kehidupan. Buku ini merupakan tulisan-tulisan dari berbagai penulis yang sangat mengenal Kota Pekalongan, yang memiliki ikatan moral dan batin serta mempunyai kesan kenangan yang bermacam-macam. Pada bagian pertama dalam buku ini membahas tentang pendidikan di Kota Pekalongan dimulai dari tingkat sekolah dasar hingga SLTA, kemudian kita diajak untuk membahas tentang perkembangan Kota Pekalongan menjadi sebuah Kota yang mulai berkembang dalam sistem tranportasi, tata ruang kota, penguasaan teknologi dan sumber daya manusia. Dalam buku ini juga dibahas mengenai masyarakat Kota Pekalongan yang menjadi pengusaha sukses dalam dunia usaha, kesuksesan tersebut tidak terlepas dari pendidikan agama yang diajarkan oleh masyarakat Kota Pekalongan sendiri. Selain itu kekayaan hasil laut menjadikan Kota Pekalongan sebagai salah satu kota pelabuhan terbesar yang dianggap sebagai barometer hasil tangkapan ikan di pantai utara Jawa, pasokan ikan dari pelabuhan Pekalongan banyak yang dikirim ke Jakarta dan kota-kota besar di Jawa. Budaya masyarakat orang Pekalongan yang ceplas ceplos dan lugas menjadikan salah satu keberagaman dalam kehidupan masyarakat Kota Pekalongan. 
Buku yang ditulis oleh 41 penulis dari berbagai profesi, pendidikan, dan  sudut pandang masyarakat Kota Pekalongan ini lebih menekankan kepada aspek penggalian-penggalian kenyataan yang berharga dari sebuah kota dengan kekhasan budaya masyarakat Kota Pekalongan. Pustaka ini sebagai pustaka pendukung bagi penulis, karena buku ini hanya menceritakan kisah orang-orang yang terlibat dalam tulisan dibuku ini. 
Pustaka ketiga, buku berjudul “ Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan : Rasa Swarga Gapuraning Bumi ” Oethomo & Adiwahyu D, Bambang, Menelusuri Berdirinya Kota Pekalongan: Rasa Swarga Gapuraning Bumi. (Tanpa tempat dan tahun terbit).
 ditulis oleh Oethomo MS & Bambang Adiwahyu Danasaputra. Referensi milik Perpustakaan Daerah Kotamadya Pekalongan ini berisi tentang penelusuran sejarah Kotamadya Pekalongan, mulai dari asal-usul nama Pekalongan, nama-nama desa yang ada di Pekalongan, mitos dan legenda yang mengiringi berdirinya Kotamadya Pekalongan. Buku ini relevan dengan tema penulisan skripsi karena berdirinya Kotamadya Pekalongan tidak terlepas dari keberadaan Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Pustaka ini sebagai pendukung penulisan skripsi karena ulasan yang jelas mengenai keberadaan Kotamadya Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang dari masa prasejarah hingga masa kolonial Belanda. Jika pada pustaka ini membahas keberadaan tiga wilayah tersebut di atas, sedangkan skripsi ini hanya terfokus pada perkembangan wilayah Kotamadya Pekalongan. Dalam buku ini juga di jelaskan mengenai perluasan wilayah Kotamadya Pekalongan yang sebagian mengambil wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang untuk menjadikan Kota Pekalongan sebagai sebuah wilayah administratif.
Pustaka keempat, buku berjudul “Kerusuhan di Pekalongan Jawa Tengah 1995-1997”Nurdiyanto dkk, Kerusuhan di Pekalongan Jawa Tengah 1995-1997.(Yogyakarta:Di terbitkan oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta,2004)
,ditulis oleh Nurdiayanto dkk. Pustaka ini menceritakan tentang kerusuhan yang terjadi di Kota Pekalongan antara tahun 1995-1997 yang sarat akan muatan politik didalamnya. Kerusuhan yang terjadi di Kota Pekalongan menimbulkan berbagai kekacauan yang mengakibatkan keresahan penduduk, banyak sarana dan prasarana umum hancur akibat kerusuhan. Perubahan situasi politik yang terjadi secara cepat menjelang pemilu menjadi salah satu sebab terjadinya kerusuhan di Kota Pekalongan. Buku ini digunakan sebagai bahan pustaka bagi penulisan karena relevan dengan tema yang penulis angkat, dimana menjelaskan tentang kerusuhan yang terjadi di Kota Pekalongan yang mana telah menimbulkan rasa ketidaktentraman dan ketertiban bagi masyarakat.
Pustaka kelima, buku berjudul “Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah” Christine.S.T, Pemerintahan Daerah di Indonesia Hukum Administrasi Daerah. ( Jakarta:Sinar Grafika,2001)
. Ditulis oleh Christine.S.T, menjelaskan tentang pengertian dan penjelasan pokok-pokok permasalahan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia. Mulai dari wewenang sampai dengan pelaksanaan peraturan UU pemerintah pusat,dalam buku ini juga dijelaskan tentang administrasi pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan. Buku ini sebagai bahan pustaka bagi penulisan karena relevan dengan tema yang penulis angkat mengenai pemerintahan daerah. 
Pada bagian IV dari buku ini menjelaskan UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Didalamnya mencakup tentang ketentuan-ketentuan umum dalam pemerintahan di setiap daerah, ketentuan-ketentuan umum tersebut meliputi; pembagian daerah, pembentukan, susunan, wewenang peraturan dan keputusan kepala daerah. Dalam buku ini dijelaskan pula  mengenai  kepegawaian dan keuangan daerah, selain itu juga dilakukan kerjasama antara daerah dalam menyelesaikan perselisihan yang difasilitasi oleh pemerintah dengan cara permusyawarahan. Penataan kawasan perkotaan dan desa serta pembinaan dan pengawasan keputusan kepala daerah menjadi bagian penutup dalam buku ini.

Pendekatan
Setiap warga negara Indonesia layak mendapatkan kententraman dan ketertiban, karena hal tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah. Tujuan dari penegakan kententraman dan ketertiban masyarakat adalah agar dapat memberikan rasa nyaman bagi masyarakat disuatu wilayah. Dalam rangka menjaga keamanan ketertiban tersebut maka kepala daerah memberikan tugas kepada Polisi Pamong Praja guna menjaga ketertiban dan kententraman warganya supaya terhindar dari gejala-gejala yang memicu terjadinya tindakan yang tidak diinginkan. 
Menurut Summer dalam bukunya “ Folkways “ ditunjukkan bahwa lembaga adalah salah satu konsep yang berpadu dengan struktur. Summer memberi makna bahwa lembaga itu bukan saja melibatkan pola aktivitas yang lahir dari segi sosial untuk memenuhi keperluan manusia, tetapi juga pola organisasi untuk melaksanakannya. J.S Roucek, Pengantar Soisologi (Jakarta: Bina Aksara, 1997), hlm.122.
 Lembaga selalu bertujuan untuk memenuhi beberapa kebutuhan manusia dan dengan demikian ia mempunyai fungsi. Strukturnya meliputi sistem saling hubungan kebudayaan yang dimainkan oleh orang-orang yang menjalankan fungsi yaitu orang-orang yang diangkat untuk menjalankan pola perlakuan itu.
Menurut Boone dan Kurz, organisasi didefinisikan sebagai suatu proses tersusun orang-orangnya berinteraksi untuk mencapai tujuan.  Basu Swastha, Pengantar Bisnis Indonesia. (Yogyakarta : Liberty, 1993), hlm.130
 Definisi organsiasi itu mencakup tiga elemen pokok, yaitu; interaksi manusia, kegiatan yang mengarah pada tujuan dan, struktur. Organisasi digolongkan menjadi dua yaitu, organsisai formal dan organisasi informal. Polisi pamong praja dapat digolongkan dalam organisasi formal yang merupakan sistem tugas, hubungan wewenang, tangung jawab dan pertangung jawaban yang dirancang oleh manjemen agar pekerjaan dapat dilakukan. Organisasi formal merupakan bagian yang dapat dilihat pada bagan organisasi. Dalam hal ini susunan organisasi personalia dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembinaan dan peningkatan polisi pamong praja diatur oleh pimpinan instansi yang berhubungan dengan pembinaan dan peningkatan Polisi Pamong Praja. 
Konsep organisasi menurut Sondang P Saigan adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dan terfokus dalam suatu ikatan hierarkhi. Dalam ikatan yang berbentuk hierarkhi tersebut selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan. Sondang P Saigan, Peran staff dalam menagement. (Jakarta : Gunung agung, 1978), hlm.6.
Berdasarkan pengertian ini, maka organisasi merupakan setiap penggabungan manusia untuk mencapai tujuan bersama yang melibatkan beberapa orang. Dengan demikian apa yang direncanakan sesuai dengan keinginan bersama. Dalam hal ini kepolisian merupakan penggabungan manusia dalam satu organisasi atau instansi untuk tujuan bersama, yaitu menjaga keamanan, ketertiban, dan usaha bela negara.
Kententraman pada  dasarnya merupakan suatu keadaan yang tentram tanpa ganguan apapun. Sedangkan ketertiban adalah peraturan atau keadaan yang diciptakan secara teratur dengan baik. Kententraman dan ketertiban merupakan satu kesatuan dalam penciptaan kenyamanan masyarakat sehingga diperlukan peran aparat keamanan untuk menciptakan suasana yang tentram dan tertib. 
Pamong Praja berasal dari kata Pamong dan Praja, Pamong artinya pengasuh yang berasal dari kata Among yang juga mempunyai arti sendiri yaitu mengasuh. Mengasuh anak kecil misalnya itu biasanya dinamakan mengemong anak kecil, sedangkan Praja adalah pegawai negeri. Pangreh Praja atau Pegawai Pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pamong Praja adalah Pegawai Negeri yang mengurus pemerintahan Negara. Alwi, Hasan., Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta:Balai Pustaka,2005).hlm.817.
 
Definisi lain Polisi adalah Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum atau pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan. Ibid.,hal.886. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. 
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sosial dan politik. Pendekatan sosial lebih menekankan kepada aspek kehidupan masyarakat Kota Pekalongan, sedangkan pendekatan politik mengkaji kegiatan dalam sistem politik pada masalah pemerintahan atau kekuasaan kepala daerah. Dalam sripsi ini pendekatan politik yang dipakai untuk mengerakan unsur-unsur sejarah seperti kelembagaaan, organisasi, yaitu organisasi Satpol PP di Kota Pekalongan.
E . Metode penelitian dan penggunaan sumber
Penggunaan metode sejarah merupakan sarana untuk melakukan penelitian sejarah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sejarah kritis, yaitu proses menguji dan menganlisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau Luois Gottchalk, Mengerti sejarah, terjemahan Nugroho Notosusanto. (Jakarta: UI Press, 1983), hlm.32.. Metode sejarah sangat penting artinya dalam penulisan sejarah sebab kita tidak terlibat dalam dimensi masa lampau ataupun terbatasnya data yang dapat dijadikan sebagai sumber penulisan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah yang terbagai dalam empat tahapan, yaitu: 
	Heuristik

Heuristik adalah pengumpulan sumber untuk memperoleh data yang terdiri dari sumber tertulis dan sumber tidak tertulis. Sumber itu sendiri terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer berupa lembaran Negara, peraturan pemerintah, data statistik, monografi, arsip, maupun dokumen yang menunjang. Sedangkan sumber sekunder adalah sumber lainnya yang tidak berasal dari saksi peristiwa yang berupa buku, jurnal ilmiah, koran serta majalah yang berhubungan dengan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan. Pada tahap ini digunakan studi kepustakaan dan dokumentar untuk mengumpulkan sumber primer. Penulis memperoleh sumber primer dari beberapa instansi resmi yang terkait dengan pemerintahan Kota Pekalongan, seperti Kantor Sekda Bagian Hukum Kota Pekalongan diperoleh Perda Kota Pekalongan No 1 tahun  1993 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata kerja sekertariat wilayah / daerah dan sekertariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Pekalongan. Perda Kota Pekalongan No 2 tahun  1993 tentang Kebersian, Keindahan, Kerapian dan Ketertiban Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan. UU RI No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Perda No 6 Tahun 2001 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Lembaga teknis daerah Kota Pekalongan Perda No.5 tahun 2005 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan. PP No 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Walikota Pekalongan No.22 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Kota Pekalongan tahun 2005-2010; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan diperoleh PP Mendagri No.26 tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja. PP RI No 32 tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Selanjutnya sumber pendukung penulis  diperoleh dari hasil wawancara dengan nara sumber sejaman yang dianggap mengetahui sejarah dan perkembagan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan tahun 1988-2005 yaitu Kusnoto sebagai Kasi Kesbangpol, Nasihin sebagai Kasi pengembangan dan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja. Bambang Soedarmadi sebagai staff Informasi Kependudukan dan Dokumentasi Hukum. Siswanto dan Kardan selaku staff Linmas, Parwoto sebagai Kepala Dinas Sosial. Sedangkan sumber sekunder penulis diperoleh dari literatur pendukung yaitu buku-buku yang relevan dengan tema penulisan seperti buku yang ditulis oleh Abhan Misbach, Cristine S.T, Nurdiyanto, skripsi yang ditulis oleh Elfi Isharyanti,  serta literatur-literatur lain dari Perpustakaan Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Perpustakaan Daerah Kota Pekalongan, dan Perpustakaan Wilayah Semarang. Wawancara dengan narasumber tidak sejaman tetapi mengerti tentang penegakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan yaitu  Agus Haetami sebagai Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Pekalongan,  merupakan warga masyarakat Kota Pekalongan. Mahmudi salah satu mahasiswa perguruan tinggi di Pekalongan. Mujiono pedagang sayuran di pasar banjarsari. Yunus dan Hamdani merupakan Pedagang Kaki lima Kota Pekalongan. Tasirin yang membuka jasa usaha bengkel di trotoar. Yudi pelajar SLTA salah satu Sekolah Negeri di Pekalongan. Gembul seorang germo lokasisai Bendingsari. Serta sumber-sumber yang di peroleh dari Internet yang telah di kunjungi sebagai pelengkap yaitu: 
 http://www.kotapekalongan.go.id, http://www.google.com, 
http://www.indonesia.go.id, & http://www.wikipedia.com.

	Kritik Sumber

Kritik sumber adalah proses mengkritik sumber-sumber yang telah diperoleh untuk memastikan otentisitas dan kredibilitas sebagai bahan penulisan.  Ibid.,hlm.35. Tujuan kritik sumber adalah untuk mendapatkan sumber yang diakui kebenarannya. Dalam kritik sumber tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik intern merupakan kritik terhadap isi dari arsip, apakah isinya dapat diyakini dan dipertangung jawabkan kebenarannya. Kritik Intern digunakan untuk mengetahui kredibilitas dari sumber primer, dengan demikian dapat diketahui apakah sumber tersebut dapat dipercaya atau tidak. Penulis melakukan kritik intern dengan cara membaca dan mencermati arsip dan data yang diperoleh mengenai seberapa besar kebenaran isi arsip dan seberapa relevan dengan tema penulisan. Kritik sumber selanjutnya adalah kritik ekstern, kritik ekstern dilakukan untuk membuktikan otentitas atau kaaslian dari sumber-sumber primer tersebut.  Penulis juga melakukan kritik ekstern terhadap arsip yang telah diperoleh dengan cara melakukan cek silang isi arsip dengan data lain yang diperoleh dari wawancara mupun sumber lainnya.
 	Beberapa sumber data diperoleh dari Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) yang berasal dari kantor Sekda Bagian Hukum dan Organisasi Kota Pekalongan serta kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekalongan dapat diakui kebenarannya karena dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat. Sedangkan data dan arsip yang kurang relevan dengan tema penulisan hanya digunakan sebagai referensi dalam mendalami peranan Polisi Pamong Praja. Selain itu guna mendapatkan sebuah informasi juga dilakukan wawancara dengan informan sebagai nara sumber. Dengan demikian data dan informasi yang diperoleh penulis dapat diakui kebenarannya. Pendekatan sejarah digunakan sebagai pengolah data untuk penulisan skripsi ini karena akan lebih mampu untuk mengungkapkan sejarah dan perkembangan Polisi Pamong Praja. 

3. Interpretasi
Interpretasi adalah tahapan dalam menerangkan fakta dari suatu peristiwa sejarah dengan sebenar-benarnya. Sartono Kartodirdjo, Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia. Suatu alternatif (Jakarta,Gramedia.1982).hlm.63-64.
 Tahap ini merupakan penyusunan serangkaian fakta menjadi satu kesatuan yang utuh baik secara kronologis maupun analitis, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterima orang lain. Dalam tahap ini diperlukan imajinasi dari penulis untuk menerangkan gambaran kejadian secara utuh dengan fakta yang telah disintesiskan.

4. Historigrafi
Historiografi merupakan proses terakhir dalam metodologi sejarah dengan mensintesiskan fakta-fakta atau proses-proses menceritakan kembali rangkaian fakta-fakta berdasarkan sumber yang telah diperoleh, kemudian ditulis dalam bentuk tulisan sejarah sehingga akan menjadi sebuah kisah yang utuh dan obyektif seperti bentuk aslinya. Dengan melihat fakta, bahwa Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan mengalami perkembangan yang unik dan memiliki peranan penting dalam penegakan ketertiban dan kententraman yang berkaitan dengan peraturan daerah.   
Setelah melalui empat tahapan diatas, maka proses penulisan tersebut dapat disebut sebagai penulisan sejarah.  Nugroho Notosusanto, Hakekat Sejarah dan MetodeSejarah
.(Bandung:Mega Book store, 1964),hlm.22.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini, penulis membuat sisitematika dengan rincian sebagai berikut ; 
BAB I. Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang dan permasalahan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, pendekatan, metode penelitian dan penggunaan sumber, serta sistematika.
BAB II. Membahas mengenai gambaran umum Kota Pekalongan pada tahun 1988 sampai tahun 2005, termasuk didalamnya menjelaskan letak geografis, kondisi demografis, kondisi sosial politik, serta kondisi sosial budaya masyarakat Kota Pekalongan.
BAB III. Menerangakan sejarah berdirinya Polisi Pamong Praja, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja, serta Jenis-jenis Pelangaran Peraturan Daerah di Kota  Pekalongan dalam penegakan Ketertiban dan Kentraman Umum.


BAB IV. Menguraikan tindakan yang ditimbulkan dari pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, Penanggulangan ganguan ketentraman dan ketertiban umum serta dampak yang ditimbulkan penertiban yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja di Kota Pekalongan kepada masyarakat berkaitan dengan masalah Ketertiban dan Kententraman.
BAB V. Merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dari keseluruhan bab yang telah dibahas sebelumnya. 

