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ABSTRAK 

 
Isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini adalah i) kedudukan peraturan 

daerah (Perda) sebagai produk hukum daerah; dan ii) kedudukan dan tanggung jawab 
Satpol PP dalam menjalankan fungsi dan tugas penegakan Perda. Penelitian ini adalah 
peneltian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan  pendekatan konseptual. 

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) UUD 
NRI Tahun 1945, pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuk NSPK 
dalam bentuk Perda yang mempunyai fungsi sebagai landasan pemerintahan daerah untuk 
menjalankan otonomi (desentralisasi) dan tugas pembantuan. Perda merupakan delegated 
legislation. Sebagai delegated legislation, maka materi muatan Perda terdiri dari i) materi 
untuk melaksanakan otonomi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan Pasal 14 
UU No. 32 Tahun 2004, ii) materi untuk menjalankan tugas pembantuan, dan iii) materi 
untuk menjalan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. ii) Sebagai 
norma hukum, maka Perda harus ditegakkan apabila terjadi pelanggaran. Berdasarkan 
ketentuan 148 UU No. 32 Tahun 2004, kepala daerah dapat membentuk Satpol PP yang 
memiliki tugas utama membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda, 
menyelenggarakan ketertiban publik dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, 
Satpol PP merupakan salah satu unsure perangkat daerah yang berada di bawah kepala 
daerah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekda. Dalam menjalankan 
tugas dan fungsinya dalam menegakkan Perda, Satpol PP mempunyai kewenangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 6 PP No. 6 Tahun 2010 yang merupakan kewenangan 
mandat dari kepala daerah. Kewenangan tersebut dapat dibagi menjadi tiga yakni i) 
kewenangan penertiban non yustisial, ii) kewenangan yustisial meliputi kewenangan 
penindakan dan penyelidikan, dan iii) kewenangan administratif. Sebagai pelaksana 
kewenangan publik, maka Satpol PP juga harus mempertanggungjawabkan penggunaan 
wewenang tersebut. Dilihat dari ketentuan Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004, maka 
Satpol PP menjalankan kewenangan mandat dari kepala daerah. Apabila terjadi faute de 
service dalam pelaksanaan tugasnya, maka yang bertanggung jawab dan bertanggung 
gugat adalah kepala daerah sebagai pemberi mandat. Namun apabila terjadi faute de 
porsenelle, maka yang bertanggung jawab dan bertanggung gugat adalah personil atau 
anggota dari Satpol PP. 

  
 
Kata Kunci : Otonomi Daerah, Peraturan Daerah, Kewenangan, 

Tanggung Jawab, dan Satpol PP.  
 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

TESIS KEWENANGAN SATPOL PP DALAM MENJALANKAN FUNGSI ... MULYANTO




