BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA

Nomor 52

Tahun 2012

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 52 TAHUN 2012
TENTANG
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KOTA SAMARINDA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAMARINDA,
Menimbang

: a. bahwa guna menindaklajuti ketentuan
Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota
Samarinda Nomor 5 Tahun 2012 dan guna
menunjang
kelancaran
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
wajib
diselenggarakan
berkaitan
dengan
pelaksanaan
penegakkan
Perda,
penanganan dan memelihara ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat,
serta memfasilitasi dan pemberdayaan
kapasitas
penyelenggaraan
kebijakan
perlindungan
masyarakat,
perlu
menjabarkan tugas, fungsi dan tata kerja
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Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kota
Samarinda dalam Peraturan Walikota agar
dapat dipahami dan dilaksanakan;
b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Samarinda.
Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang
Penetapan
Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 352) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan
sebagai
Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959
Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik
Indonesia
Nomor
4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
1983
tentang
Pelaksanaan
Kitab
Perundang-Undangan
Hukum
Acara
Pidana
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5145);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun
1987 tentang Penetapan Batas Wilayah
Kotamadya Dati II Samarinda, Kotamadya
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Dati II Balikpapan, Kabupaten Dati II
Kutai dan Kabupaten Dati II Pasir
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1987 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3364);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2007
tentang
Pembagian
Urusan
Pemerintahan
Antara
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Propinsi
dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun
2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57
Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40
Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor
5 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2012
Nomor 5).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA
KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA SAMARINDA.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dengan Peraturan ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Kota Samarinda dan
DPRD Kota Samarinda menurut asas
otonom dan tugas pembantuan dengan
prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Walikotasebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang
Dasar
Negara
Walikota1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota
Samarinda dan Perangkat Daerah Kota
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Samarinda sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota
Samarinda.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya
disebut
DPRD
adalah
Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Samarinda sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang
dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan
dan
kepentingan
masyarakat setempat sesuai peraturan
perundang-undangan.
7. Daerah Otonom selanjutnya disebut
Daerah adalah Kota Samarinda yang
merupakan kesatuan masyarakat hukum
yang mempunyai batas-batas wilayah yang
berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
8. Perangkat
Daerah
adalah
organisasi/lembaga
pada
Pemerintah
Daerah Kota Samarinda yang bertanggung
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris
Daerah dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat
Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,
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Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan
Kelurahan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah
Kota
Samarinda
sesuai
kewenangan
dan
tanggung
jawab
berdasarkan tupoksi masing-masing.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris
Daerah Kota Samarinda selaku Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
karena kedudukannya sebagai Pejabat
pembina Pegawai Negeri Sipil di Daerah
dan
sekaligus
bertindak
selaku
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai
tugas
dan
kewajiban
membantu Walikota dalam penyusunan
kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas
daerah dan lembaga Teknis Daerah.
10. Peraturan
Daerah
yang
selanjutnya
disingkat Perda adalah Peraturan Daerah
Kota
Samarinda
dan
peraturan
pelaksanaannya
berupa
Peraturan
Walikota dan atau Keputusan Walikota
dan atau Instruksi Walikota.
11. Satuan
Polisi
Pamong
Praja
yang
selanjutnya disebut Satpol PP adalah
Satuan
Polisi
Pamong
Praja
Kota
Samarinda bagian perangkat daerah
dalam
penegakkan
Perda
dan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat daerah Kota
Samarinda.
12. Kepala Satuan yang selanjutnya disebut
Kasat adalah Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Samarinda.
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13. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol
PP Kota Samarinda sebagai aparat
Pemerintah Daerah yang melaksanakan
tugas Walikota dalam penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat,
penegakkan
perda,
peraturan/ keputusan Walikota serta
memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
penyelenggaraan kebijakan perlindungan
masyarakat daerah Kota Samarinda.
14. Ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat
adalah
suatu
keadaan
dinamis yang memungkinkan Pemerintah,
Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat
melakukan kegiatannya dengan tenteram,
tertib dan teratur.
15. Perlindungan masyarakat adalah salah
satu komponen pendukung pertahanan
negara yang berasal dari kekuatan
masyarakat dalam membantu pertahanan
negara,
membantu
penanggulangan
bencana, membantu aparat pemerintah
dalam memelihara keamanan, ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat
serta
membantu
kegiatan
sosial
kemasyarakatan lainnya.
16. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang
secara tegas tercantum dalam susunan
organisasi
yang
menunjukan
tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang dalam suatu satuan organisasi
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dalam pelaksanaan fungsi didasarkan
pada keahlian dan atau ketrampilan.
17. Eselon
adalah
tingkatan
jabatan
struktural.
BAB II
ORGANISASI
Pasal 2
Dengan Peraturan Walikota ini dijabarkan
tugas, fungsi dan tata kerja organisasi
satuan kerja perangkat daerah berbentuk
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda.
BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 3
(1) Satpol PP merupakan perangkat daerah
sebagai
unsur
pengamanan
dan
pembantu Walikota dalam penegakkan
Perda dan penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat.
(2) Satpol PP dipimpin oleh seorang Kasat
yang
berkedudukan
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Walikota
melalui Sekretaris Daerah.
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Bagian Kedua
Tugas
Pasal 4
(1) Satpol PP yang merupakan unsur
pengamanan dan pembantu mempunyai
tugas membantu kelancaran tugas-tugas
Walikota dalam perumusan, perencanaan
kebijakan
operasional
program
pelaksanaan
penegakkan
perda,
penanganan dan memelihara ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat,
serta memfasilitasi dan pemberdayaan
kapasitas penyelenggaraan kebijakan
perlindungan masyarakat sesuai dengan
pedoman prosedur tetap dan petunjuk
teknis operasional Satpol PP serta
ketentuan
peraturan
perundangundangan yang berlaku.
(2) Dalam
menyelenggarakan
upaya
pengamanan dan penegakkan ketentuan
perda dan peraturan Walikota secara
berdaya
guna
dan
berhasil
guna
sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Satpol PP berada dan berintegrasi dalam
sistem keamanan daerah.
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Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 5
(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan
penegakkan
perda
dan
peraturan/keputusan
Walikota,
penyelenggaraan keteriban umum dan
ketenteraman
masyarakat
serta
perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakkan
perda dan peraturan/ keputusan
Walikota;
c. Pelaksanaan
kebijakan
penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan
masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan
perda, peraturan/ keputusan Walikota
serta
penyelenggaraan
ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat
dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri
Sipil dan atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat,
aparatur atau badan hukum agar
mematuhi dan mentaati penegakkan
perda
dan
peraturan/keputusan
Walikota; dan
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g. Pelaksanaan tugas lainnya.
(2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
a. mengikuti
proses
penyusunan
peraturan perundang-undangan serta
kegiatan
pembinaan
dan
penyebarluasan
produk
hukum
daerah;
b. membantu
pengamanan
dan
pengawalan tamu VVIP termasuk
pejabat negara dan tamu negara;
c. pelaksanaan
pengamanan
dan
penertiban
aset
yang
belum
teradministrasi
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan;
d. membantu
pengamanan
dan
penertiban penyelenggaraan pemilihan
umum dan pemilihan umum Walikota;
e. membantu
pengamanan
dan
penertiban penyelenggaraan keramaian
daerah dan atau kegiatan yang
berskala masal; dan
f. pelaksanaan
tugas
pemerintahan
umum lainnya yang diberikan oleh
Walikota sesuai dengan prosedur dan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
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Bagian Keempat
Susunan Organisasi
Pasal 6
Susunan Organisasi Satpol PP terdiri dari:
1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat, terdiri atas:
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan; dan
c. Sub Bagian Program.
3. Bidang Penegakkan Perundang-undangan
Daerah, terdiri dari:
a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan; dan
b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
4. Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketenteraman Masyarakat, terdiri dari:
a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
dan
b. Seksi Kerjasama.
5. Bidang Sumber Daya Aparatur, terdiri
dari:
a. Seksi Pelatihan Dasar; dan
b. Seksi Teknis Fungsional.
6. Bidang Perlindungan Masyarakat, terdiri
dari:
a. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
dan
b. Seksi Bina Potensi Masyarakat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.
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Paragraf 1
Kepala Satuan
Pasal 7
Kepala Satuan selanjutnya disingkat Kasat
merupakan
unsur
pimpinan
yang
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
membina dan mengkoordinasikan serta
mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
pelaksanaan
penyusunan
perumusan
perencanaan kebijakan penegakkan perda,
penanganan dan memelihara ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, serta
memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
penyelenggaraan kebijakan perlindungan
masyarakat
sesuai
norma,
standar,
prosedur, kriteria serta ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku searah
kebijakan umum daerah.
Pasal 8
Kasat
dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7, mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan
perumusan
penyusunan
perencanaan program kebijakan teknis
pembinaan,
pengembangan
dan
peningkatan dalam kegiatan pengawasan
dan pengendalian pemberian pelayanan
umum dan teknis dibidang penegakkan
perda, penanganan dan memelihara
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, serta memfasilitasi dan
pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan
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kebijakan perlindungan masyarakat sesuai
norma, standar, prosedur, kriteria dan
ketentuan yang berlaku serta searah
dengan kebijakan umum daerah;
b. Pelaksanaan penyelenggaraan sebagian
urusan
pemerintahan
dibidang
penegakkan perda, penanganan dan
memelihara
ketertiban
umum
dan
ketenteraman
masyarakat,
serta
memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
penyelenggaraan kebijakan perlindungan
masyarakat
dengan
melakukan
pengkoordinasian,
sinkronisasi
dan
harmonisasi baik dengan unsur lingkup
Satpol PP maupun dengan unsur Satuan
Kerja Perangkat Daerah lainnya dalam
mengaktualisasikan kebijakan program
kegiatan kedinasan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sesuai norma, standar, prosedur, kriteria
dan ketentuan yang berlaku;
c. Pelaksanaan penyusunan pedoman dan
petunjuk
teknis
program
kegiatan
kedinasan
mencakup
urusan
pengadministrasian kesekretariatan dan
kerumahtanggaan
serta
penegakkan
perda, penanganan dan memelihara
ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat, serta memfasilitasi dan
pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan
kebijakan perlindungan masyarakat dan
pemberian arahan dan pembagian tugas
bawahan baik pejabat struktural maupun
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pegawai non struktural sebagai pejabat
fungsional umum dan atau pejabat
fungsional
tertentu
baik
sebagai
pengadministrasian
maupun
petugas
operasional umum dan atau petugas
operasional teknis, agar dapat berjalan
lancar dan sinergis dengan kebijakan
umum daerah;
d. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul
berkenaan
dengan
kegiatan
program penegakkan perda, penanganan
dan memelihara ketertiban umum dan
ketenteraman
masyarakat,
serta
memfasilitasi dan pemberdayaan kapasitas
penyelenggaraan kebijakan perlindungan
masyarakat serta mengupayakan alternatif
pemecahannya untuk dijadikan saran dan
masukan bagi pimpinan atas langkah dan
tindakan yang diambil dalam menunjang
kelancaran tugas kedinasan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur Satpol PP
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
f. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala kepada
pimpinan atas pelaksanaan program
strategis Satpol PP untuk dijadikan bahan
kebijakan pimpinan dan hasil kinerja
Satpol PP; dan
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g. Pembinaan
dan
pengkoordinasian
kelompok
jabatan
fungsional
serta
pelaksanaan tugas lain yang diberikan dan
atau diperintahkan oleh Walikota sesuai
ruang lingkup tupoksi dan tanggung jawab
kewenangannya.
Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya Kasat dibantu oleh Sekretariat dan
beberapa Bidang yang merupakan unsur staf
dan unsur pelaksana teknis menajemen
satuan polisi pamong praja sesuai ruang
lingkup tupoksi, tanggung jawab dan
kewenangannya masing-masing.
Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 10
(1) Sekretariat adalah Sekretariat Satpol PP
yang merupakan unsur staf yang
bertugas dan berkewajiban membantu
kelancaran
pelaksanaan
tugas-tugas
Kasat dalam menyusun perumusan
kebijakan teknis kesekretariatan dan
kerumahtanggaan
serta
pengkoordinasian Bidang-Bidang lingkup
Satpol PP dengan menyelenggarakan
pengadministrasian kesekretariatan dan
pemfasilitasian
tertib
administrasi
Bidang-Bidang lingkup Satpol PP.
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(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris
yang
dalam
menyelenggarakan
kegiatannya berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kasat.
Pasal 11
Sekretaris merupakan unsur pembantu dan
pelayanan administratif mempunyai tugas
pokok
memimpin,
membina
dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis kesekretariatan yang meliputi urusan
surat
menyurat,
kearsipan,
kerumahtanggaan, kepegawaian, peralatan
dan perlengkapan, penganggaran, akuntansi
dan pengelolaan penggunaan anggaran
keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan dan
hukum, perencanaan program kedinasan,
evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan
tugas-tugas lainnya baik keluar maupun
kedalam lingkup Satpol PP sesuai norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang berlaku diarahkan oleh Kasat sesuai
kebijakan umum daerah.
Pasal 12
Sekretaris dalam menyelenggarakan tugas
pokoknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11, mempunyai fungsi antara lain:
a. Pelaksanaan
pengkoordinasian
sinkronisasi dan harmonisasi dengan
semua unsur lingkup Satpol PP dan atau
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
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dalam
pengaktualisasian
dan
pengintegrasian perumusan perencanaan
program jangka pendek, jangka menengah
dan jangka panjang pelaksanaan kegiatan
kedinasan dan kesekretariatan serta
penginformasian
ketentuan
peraturan
perundang-undangan
sesuai
norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang berlaku;
b. Pelaksanaan
penghimpunan
dan
mempelajari
peratuan
ketentuan
perundang-undangan,
pedoman dan
petunjuk
teknis
serta
bahan-bahan
lainnya yang berkenaan dengan kebijakan
kesekretariatan dan kegiatan Satpol PP
agar berjalan lancar tepat sasaran dan
sinergis
serta
terintegrasi
dengan
kebijakan umum daerah sesuai norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang berlaku;
c. Pengkoordinasi pembinaan, pengawasan
dan pengendalian kegiatan kesekretariatan
dalam pemberian pelayanan administratif
kepada semua unsur lingkup Satpol PP
meliputi
ketatausahaan
dan
kerumahtanggaan,
peralatan
dan
perlengkapan, hukum dan perundangundangan ketatalaksanaan, peningkatan
SDM aparatur, kearsipan, kehumasan,
penganggaran, akuntansi dan pengelolaan
penggunaan anggaran keuangan sesuai
norma, standar, prosedur dan kriteria

20

yang berlaku diarahkan Kasat yang
selaras dengan kebijakan umum daerah;
d. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
kegiatan pembinaan, pengawasan dan
pengendalian
kegiatan
teknis
kesekretariatan dan kerumahtanggaan
serta teknis bidang-bidang dengan prinsip
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi pada semua urusan lingkup
Satpol PP maupun dengan unsur Satuan
Kerja Perangkat Daerah terkait dalam
melaksanakan tertib administrasi umum,
tertib anggaran, tertib program, tertib
pengawasan, tertib pelaksanaan dan
hukum serta pemberian arahan dan
pembagian tugas bawahan baik pejabat
struktural
maupun
pegawai
non
struktural baik sebagai pejabat fungsional
umum
maupun
pejabat
fungsional
tertentu selaku pengadministrasi dan atau
petugas operasional agar dapat memahami
tugas dan tanggung jawabnya masingmasing sehingga kegiatan berjalan lancar
dan sinergis serta terintegrasi dengan
program umum Satpol PP;
e. Pelaksanaan pengaturan penyiapan dan
pembinaan
kegiatan
perencanaan
pengumpulan
data
dan
pembuatan
statistik kemajuan dalam pemberian
pelayanan umum kesekretariatan dan
kegiatan kedinasan sesuai norma, standar,
prosedur dan kriteria yang berlaku
diarahkan Kasat;
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f. Pelaksanaan pengaturan penyiapan dan
pembinaan
administrasi
kepegawaian,
pengelolaan
kearsipan,
pengadministrasian
barang-barang
inventaris,
surat
menyurat
serta
penatausahaan perjalanan dinas pimpinan
dan pegawai lingkup Satpol PP sesuai
norma, standar, prosedur, kriteria dan
ketentuan yang berlaku;
g. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kasat atas langkah yang diambil
dalam
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur Satpol PP
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan secara berkala untuk dijadikan
bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja
Satpol PP sekaligus pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diberikan dan
atau diperintahkan oleh Kasat sesuai
tupoksi
dan
tanggung
jawab
kewenangannya.
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Pasal 13
Sekretaris
dalam
menyelenggarakan
tupoksinya dibantu oleh Sub-Sub Bagian di
lingkup Sekretariat yang merupakan unsur
pelaksana
pelayanan
administratif
Sekretariat Satpol PP.
Pasal 14
(1) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 adalah Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian
Keuangan dan Sub Bagian Program.
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
menyelenggarakan kegiatan kedinasan
berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Sekretaris Satpol
PP.
Pasal 15
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
merupakan unsur pelaksana pelayanan
administrastif sekretariat mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan sebagian tugas
kesekretariatan untuk menangani urusan
umum
dalam
memimpin,
membina
bawahannya dan mengkoordinasikan serta
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang
mencakup
ketatausahaan
administrasi
umum,
kearsipan,
kepegawaian,
kerumahtanggaan,
peralatan
dan
perlengkapan, kehumasan dan hukum serta
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pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya
sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan
kewenangan masing-masing sesuai arahan
Sekretaris Satpol PP dan kebijakan Kasat.
Pasal 16
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
dalam menyelenggarakan tugas pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi
dengan pengkoordinasian pada semua
unsur lingkup Badan dan Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
terkait
dalam
pengaktualisasian
kegiatan
program
urusan umum dan penginformasian
ketentuan peraturan perundang-undangan
baik
yang
berkenaan
urusan
kesekretariatan dan kerumahtanggaan
maupun urusan administrasi kegiatan
dapat berjalan lancar, tertib, sinergis dan
terintegrasi dengan program umum Satpol
PP dengan prinsip tertib administrasi,
tertib program, tertib anggaran, tertib
hukum
dan
pelaksanaan
tertib
pengawasan;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
kegiatan urusan umum dan pemberian
arahan dan pembagian tugas bawahan
baik pegawai non struktural sebagai
pejabat fungsional umum maupun pejabat
fungsional
tertentu
selaku
pengadministrasi
dan
atau
petugas
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operasional dapat memahami tugas dan
tanggung jawabnya masing-masing agar
berjalan tertib, lancar dan terkendali
sesuai norma, standar, prosedur, kriteria
program umum Satpol PP;
c. Pelaksanaan urusan surat menyurat
pengetikan,
penggandaan,
kearsipan,
pemeliharaan dan akuisisi arsip;
d. Pelaksanaan
pelayanan
administrasi
perjalanan
dinas,
akomodasi
tamu,
keprotokolan dan hubungan masyarakat;
e. Penyiapan bahan pembinaan organisasi
dan tata laksana berkenaan dengan uraian
tugas, informasi jabatan, sistem dan
prosedur kerja;
f. Penyiapan
bahan
rencana
mutasi
kepegawaian yang meliputi pengangkatan
dalam
jabatan,
kenaikan
pangkat,
kenaikan gaji berkala pensiun serta
urusan mutasi lainnya;
g. Penyiapan bahan pembinaan pegawai
meliputi disiplin pengawasan melekat,
kesejahteraan pegawai, pendidikan dan
pelatihan, pemberian tanda jasa dan
kedudukan hukum pegawai;
h. Pelaksanaan
penataan
administrasi
kepegawaian meliputi, bezetting formasi,
daftar
urut
kepangkatan
pegawai,
dokumentasi berkas kepegawaian, absensi
dan cuti pegawai;
i. Penyiapan bahan dan menyusun rencana
kebutuhan barang, pengadaan, distribusi,
pemeliharaan
dan
koordinasi
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penghapusan perlengkapan kedinasan
serta fasilitas lainnya;
j. Pelaksanaan
inventarisasi
dan
penyimpanan barang sesuai manual
administrasi barang;
k. Pelaksanaan
urusan
rumah
tangga
berkenaan
dengan
pengawasan
dan
pemeliharaan gedung, kendaraan dinas,
rumah jabatan, penerangan, kebersihan
dan keamanan lingkungan kantor;
l. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan urusan
umum dan mengupayakan alternatif
pemecahannya
sebagai
saran
dan
masukan bagi pimpinan untuk dijadikan
bahan kebijakan lebih lanjut atas langkah
dan tindakan yang diambil dalam
menunjang kelancaran tugas;
m. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
n. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
pertimbangan dan keputusan serta bahan
penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai
SAKIP; dan
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o. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 17
Kepala Sub Bagian Keuangan merupakan
unsur pelaksana pelayanan administratif
sekretariat Satpol PP mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan sebagian tugas
kesekretariatan untuk menangani urusan
keuangan dalam
memimpin, membina
bawahannya dan mengkoordinasikan serta
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan yang
mencakup penganggaran, akuntansi dan
pengelolaan penggunaan anggaran keuangan
sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah
dan pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya
sesuai ruang lingkup tanggung jawab dan
kewenangan sesuai arahan Sekretaris Satpol
PP dan kebijakan Kasat.
Pasal 18
Kepala Sub Bagian Keuangan dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Pelaksanaan sinkronisasi dan harmonisasi
penyiapan bahan yang diinput dari semua
unsur
lingkup
Satpol
PP
dan
pengkoordinasian pembuatan rencana
anggaran
dan
perubahan
anggaran
kegiatan kerumahtanggan sesuai arahan
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Sekretaris yang merujuk pada norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang
berlaku
dan
sejalan
dengan
kebijakan umum Satpol PP;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan anggaran kegiatan serta
pemberian arahan dan pembagian tugas
bawahan baik pegawai non struktural
sebagai pejabat fungsional umum dan
atau pejabat fungsional tertentu selaku
pengadministrasi
maupun
petugas
operasional agar tertib administrasi, tertib
program,
tertib
anggaran,
tertib
pelaksanaan dan hukum serta tertib
pengawasan sehingga dapat meminimalisir
kekeliruan yang berakibat hukum;
c. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan data
dan mencetak daftar gaji yang diajukan
berdaharawan berkoordinasi dengan Sub
Bagian Umum yang diarahkan Sekretaris
Satpol
PP
sesuai
norma,
standar,
prosedur, kriteria dan ketentuan yang
berlaku;
d. Pelaksanaan
penyusunan
perubahan
daftar gaji pegawai Satpol PP sesuai
perubahan
yang
dilaporkan
oleh
bendaharawan gaji berkoordinasi dengan
Sub Bagian Umum dan unsur Bidang
terkait lingkup Satpol PP yang diarahkan
Sekretaris norma, standar, prosedur,
kriteria dan ketentuan yang berlaku;
e. Pengkoordinasian dengan unsur Bidang
lingkup
Satpol
PP
dalam
proses
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penyusunan rencana anggaran gaji, proses
pengajuan SPP dan proses pembuatan
laporan gaji pegawai lingkup Satpol PP
kepada BPKAD sesuai arahan Sekretaris
Satpol PP;
f. Pengaktualisasian
kegiatan
keuangan
dengan
penyiapan
bahan
dalam
melaksanakan pencairan dan pembayaran
belanja langsung dan tidak langsung
sesuai RKA dan DPA berdasarkan sistem
akuntansi
keuangan
daerah
yang
diarahkan oleh Sekretaris Satpol PP;
g. Pengadministrasian
kegiatan
program
urusan pengelolaan anggaran keuangan,
akuntansi,
penggunaan
anggaran
keuangan
sesuai
sistem
akuntansi
keuangan
daerah
yang
diarahkan
Sekretaris Satpol PP;
h. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan urusan
keuangan kerumahtanggaan Satpol PP
dan
mengupayakan
alternatif
pemecahannya
sebagai
saran
dan
masukan pimpinan atas langkah dan
tindakan yang diambil dalam menunjang
kelancaran tugas;
i. Penyiapan bahan tindak lanjut laporan
hasil
pemeriksaan
serta
laporan
pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan
keuangan;
j. Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan
pembuatan laporan pertanggung jawaban
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pelaksanaan anggaran serta memelihara
arsip administrasi keuangan;
k. Pengevaluasian realisasi pendapatan dan
belanja untuk keperluan perencanaan
tahun anggaran yang akan datang;
l. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
m. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan keputusan lebih lanjut serta
bahan penyusunan LAKIP Satpol PP sesuai
SAKIP; dan
n. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 19
Kepala Sub Bagian Program merupakan
unsur pelaksana pelayanan administrastif
Sekretariat Satpol PP mempunyai tugas
pokok menyelenggarakan sebagian tugas
kesekretariatan untuk menangani urusan
perencanaan program dalam memimpin,
membina
bawahannya
dan
mengkoordinasikan serta melaporkan hasil
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pelaksanaan
kegiatan
perencanaan,
monitoring, evaluasi dan pelaporan program
strategis sebagai penyusunan Renstra, RKT,
PK, IKU, PPK dan LAKIP Satpol PP sesuai
SAKIP dan pelaksanaan tugas-tugas umum
lainnya yang diarahkan Sekretaris dan
sejalan dengan kebijakan umum Kasat.
Pasal 20
Kepala
Sub
Bagian
Program
dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Pengkoordinasian dengan semua unsur
lingkup Satpol PP dan Satuan Kerja
Perangkat
Daerah
terkait
guna
pengsinkronisasian
dan
pengharmonisasian pembuatan rencana
program dengan penginputan data sebagai
bahan
persiapan
penyusunan
perencanaan
program
sekaligus
pengaktualisasian
kegiatan
kerumahtanggan
maupun
kegiatan
program umum urusan satpol pp sesuai
norma, standar, prosedur, kriteria dan
ketentuan yang berlaku;
b. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
penyusunan perencanaan program dan
pemberian arahan dan pembagian tugas
bawahan baik pegawai non struktural
sebagai pejabat fungsional umum dan
atau pejabat fungsional tertentu selaku
pengadministrasi
maupun
petugas
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operasional agar dapat berjalan tertib
lancar dan tepat sasaran serta sinergis
dan terintegrasi;
c. Penyusunan
rencana
kegiatan
yang
berkaitan dengan tata hubungan kerja
dalam
rangka
peningkatan
dan
pengembangan atas pelaksanaan rencana
program kegiatan urusan Satpol PP sesuai
norma, standar, prosedur, kriteria dan
ketentuan yang berlaku;
d. Penyusunan rencana kerja internal dengan
melalui koordinasi antara Bidang-Bidang;
e. Penyelenggaraan kegiatan pengumpulan,
pengelolaan, penilaian dan penyajian data;
f. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan urusan
perencanaan
program
serta
mengupayakan alternatif pemecahannya
untuk dijadikan saran dan masukan bagi
pimpinan atas langkah dan tindakan yang
diambil dalam menunjang kelancaran
tugas, bilamana ada perubahan kebijakan
terlebih dahulu diajukan kepada atasan
untuk mendapat persetujuan dan arahan
lebih lanjut;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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h. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan keputusan lebih lanjut serta
bahan penyusunan Renstra, RKT, PK, IKU,
PPK dan LAKIP Satpol PP sesuai SAKIP
yang diinput dari masing-masing Bidang,
Seksi dan Sub Bagian; dan
i. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
Sekretaris sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 21
(1) Kepala-Kepala Sub Bagian Sekretariat
Satpol PP dalam menyelenggarakan
tupoksinya dibantu oleh beberapa orang
pegawai non struktural dan atau pejabat
fungsional, yang merupakan unsur
pelaksana
operasional
pelayanan
administratif Sekretariat Satpol PP.
(2) Pegawai non struktural dan pejabat
fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tupoksinya
berkedudukan
dibawah
dan
bertanggungjawab
langsung
kepada
Kepala Sub Bagian masing-masing.
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Paragraf 3
Bidang Penegakkan Perundang-undangan
Daerah
Pasal 22
(1) Bidang
Penegakkan
Perundangundangan Daerah merupakan unsur
pelaksana
teknis
operasional
yang
bertugas dan berkewajiban membantu
kelancaran tugas-tugas Kasat dalam
merumuskan
penyusunan
kebijakan
teknis bidang penegakkan perundangundangan daerah serta pengkoordinasian
tugas antar unsur lingkup Satpol PP
maupun dengan Satuan Kerja Perangkat
Daerah terkait dengan menyelenggarakan
kegiatan pelayanan teknis pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan serta
penyelidikan dan penyidikan sesuai
norma, standar, prosedur, kriteria dan
ketentuan yang berlaku yang diarahkan
oleh Kasat.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam menyelenggarakan kegiatan
kedinasan
berkedudukan
langsung
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kasat melalui Sekretaris Satpol PP.
Pasal 23
Kepala Bidang Penegakkan Perundangundangan
Daerah
merupakan
unsur
pelaksana pelayanan teknis operasional
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mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
membina
bawahan
dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
operasional
program
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
penegakkan
perundang-undangan
daerah
dan
pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya
yang diarahkan Kasat sesuai dengan norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang berlaku.
Pasal 24
Kepala Bidang Penegakkan Perundangundangan Daerah dalam menyelenggarakan
tugas pokoknya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23, mempunyai fungsi sesuai
tanggung jawab dan kewenangannya antara
lain:
a. Pembinaan, pengaturan dan sosialisasi
peraturan-peraturan
dan
keputusankeputusan yang ada baik secara internal
dan eksternal yang berhubungan dengan
ruang lingkup bidang tugas;
b. Penyelenggaraan administrasi baik yang
berhubungan dengan konsep maupun
penunjang
pelaksanaan
pembinaan,
pengawasan
dan
penyuluhan
serta
penyelidikan dan penyidikan.
c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
penyuluhan perda dan perwali yang
berhubungan dengan tugas pokok dan
fungsinya;
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d. Penyusunan konseptual pembinaan dan
pengaturan program kegiatan sesuai
dengan bidangnya;
e. Perencanaan,
menyiapkan,
dan
melaksanakan
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
penegakkan
peraturan dan berkoordinasi dengan
instansi terkait sesuai dengan bidang
tugasnya;
f. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kasat atas langkah yang diambil
dalam
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur Satpol PP
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan secara berkala untuk dijadikan
bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja
Satpol PP sekaligus pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diberikan dan
atau diperintahkan oleh Kasat sesuai
tupoksi
dan
tanggung
jawab
kewenangannya.
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Pasal 25
Kepala Bidang Penegakkan Perundangundangan Daerah dalam menyelenggarakan
tupoksinya dibantu oleh beberapa Seksi yang
merupakan
unsur
pelaksana
teknis
operasional Bidang Penegakkan Perundangundangan Daerah.
Pasal 26
(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 adalah Seksi Pembinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan, dan Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah
dan
bertanggung
jawab
langsung kepada Kepala Bidang.
Pasal 27
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan merupakan unsur pelaksana
pelayanan
teknis
operasional
bidang
penegakkan perundang-undangan daerah,
mempunyai tugas memimpin, membina dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis
pembinaan,
pengawasan
dan
penyuluhan serta tugas-tugas umum lainnya
yang diarahkan oleh Kepala Bidang sesuai
kebijakan umum Kasat.

37

Pasal 28
Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan dalam menyelenggarakan tugas
pokoknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27, mempunyai fungsi antara lain:
a. Penyusunan dan melaksanakan program
kegiatan pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan berkoordinasi dengan instansi
terkait;
b. Pelaksanaan pendataan, monitoring dan
pengawasan kegiatan usaha masyarakat
sehubungan dengan peraturan daerah dan
peraturan Walikota;
c. Pemberian pelayanan pembinaan dan
pengawasan terhadap kegiatan usaha
masyarakat dalam bentuk pembuatan
rekomendasi perijinan tempat usaha (HO);
d. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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f. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
g. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 29
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
merupakan unsur pelaksana pelayanan
teknis
operasional
bidang
Penegakkan
Perundang-undangan Daerah, mempunyai
tugas
memimpin,
membina
dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis penyelidikan dan penyidikan serta
tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan
oleh Kepala Bidang sesuai kebijakan umum
Kasat.
Pasal 30
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
dalam menyelenggarakan tugas pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Penyusunan dan pelaksanaan program
kegiatan
penegakkan
terhadap
pelanggaran peraturan dalam bentuk
proses persidangan (TIPIRING).
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b. Pelaksanaan
pengawasan
dan
pengendalian serta penindakan terhadap
suatu
permasalahan
dalam
rangka
penegakkan peraturan.
c. Pelaksanaan koordinasi kepada instansi
teknis/aparat hukum sehubungan dengan
pelaksanaan penegakkan peraturan.
d. Penghimpunan dan pengolahan kegiatan
sesuai dengan bidang tugasnya.
e. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;

f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
h. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
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pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 31
(1) Kepala-Kepala
Seksi
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 dalam
menyelenggarakan tupoksinya, dibantu
beberapa orang pegawai non struktural
dan atau pejabat fungsional yang
merupakan unsur pelaksana pelayanan
operasional teknis Bidang Penegakkan
Perundang-undangan Daerah.
(2) Pegawai non struktural dan pejabat
fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tupoksinya
berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Seksi
masing-masing.
Paragraf 4
Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat
Pasal 32
(1) Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketenteraman Masyarakat merupakan
unsur pelaksana teknis operasional yang
bertugas dan berkewajiban membantu
kelancaran tugas-tugas Kasat dalam
merumuskan
penyusunan
kebijakan
teknis bidang penegakkan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat
serta pengkoordinasian tugas antar
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unsur lingkup Satpol PP maupun dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan teknis operasi, pengendalian
dan kerjasama sesuai norma, standar,
prosedur, kriteria dan ketentuan yang
berlaku yang diarahkan oleh Kasat.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam menyelenggarakan kegiatan
kedinasan
berkedudukan
langsung
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kasat melalui Sekretaris Satpol PP.
Pasal 33
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat merupakan unsur
pelaksana pelayanan teknis operasional
mempunyai
tugas
pokok
memimpin,
membina
bawahan
dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
operasional
program
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat serta
pelaksanaan tugas-tugas umum lainnya
yang diarahkan Kasat sesuai dengan norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang berlaku.
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Pasal 34
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat
dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33,
mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab
dan kewenangannya antara lain:
a. Penyusunan rencana strategis kegiatan
operasional dan pengendalian lapangan.
b. Pembuatan,
penyusunan
dan
pengkoordinasian
sop
serta
surat
tugas/perintah dalam upaya pelaksanaan
kegiatan operasional.
c. Pemberian pelayanan terhadap ketertiban
dan
ketentraman
masyarakat
dan
pengawasan
terhadap
kegiatan
masyarakat dalam bentuk pembuatan
rekomendasi
perijinan
keramaian,
kehilangan dan fiskal.
d. Pemberian
pengarahkan
dan
mengendalikan
anggota
dalam
pelaksanaan tugas operasional.
e. Bekerjasama dengan aparat penegak
hukum dalam pelaksanaan operasioanl
penertiban.
f. Bekerjasama dengan masing-masing LSM
dan organisasi sosial masyarakat dan
organisasi profesi lainnya dalam hal
penciptaan suasana yang aman tertib dan
terkendali.
g. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
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mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kasat atas langkah yang diambil
dalam
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur Satpol PP
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan secara berkala untuk dijadikan
bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja
Satpol PP sekaligus pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diberikan dan
atau diperintahkan oleh Kasat sesuai
tupoksi
dan
tanggung
jawab
kewenangannya.
Pasal 35
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman
Masyarakat
dalam
menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh
beberapa Seksi yang merupakan unsur
pelaksana
teknis
operasional
Bidang
Ketertiban
Umum
dan
Ketentraman
Masyarakat.
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Pasal 36
(1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 35
diatas adalah Seksi Operasional dan
Pengendalian dan Seksi Kerjasama.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah
dan
bertanggung
jawab
langsung kepada Kepala Bidang.
Pasal 37
Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
merupakan unsur pelaksana pelayanan
teknis operasional bidang Ketertiban Umum
dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai
tugas
memimpin,
membina
dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis operasi dan pengendalian serta tugastugas umum lainnya yang diarahkan oleh
Kepala Bidang sesuai kebijakan umum
Kasat.
Pasal 38
Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian
dalam menyelenggarakan tugas pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Pelaksanaan
kegiatan
operasional
penertiban bekerjasama dengan instansi
terkait dan aparat penegak hukum
lainnya.
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b. Pembuatan,
penyusunan
dan
pengkoordinasian kegiatan pengamanan,
penjagaan,
pengawalan
dan
lain
sebagainya yang berhubungan dengan
bidang tugasnya.
c. Pelaksanaan pengendalian pengamanan
penjagaan dan pengawalan berkoordinasi
dengan bidang yang lainnya.
d. Pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan
kerusuhan
massa
serta
membantu
pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat
Negara dan Tamu Negara bekerjasama
dengan instansi terkait dan aparat
penegak hukum lainnya.
e. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
f. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
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kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
h. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 39
Kepala Seksi Kerjasama merupakan unsur
pelaksana pelayanan teknis operasional
bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat, mempunyai tugas memimpin,
membina
dan
mengkoordinasikan
perumusan kebijakan teknis kerjasama serta
tugas-tugas umum lainnya yang diarahkan
oleh Kepala Bidang sesuai kebijakan umum
Kasat.
Pasal 40
Kepala
Seksi
Kerjasama
dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Perencanaan kegiatan terpadu dengan
instansi
lintas
sektoral
lainnya
sehubungan
dengan
tugas
pokok
organisasi.
b. Penyusunan,
pengolahan
dan
pengkoordinasian
kegiatan
organisasi
bersama-sama dengan seksi lainnya
sehubungan
dengan
penunjang
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peningkatan aparatur organisasi dengan
lembaga lainnya.
c. Pembuatan
rekomendasi
perijinan
keramaian, penumpukan barang (kayu
dan besi) dan fiskal.
d. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
g. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 41
(1) Kepala-Kepala
menyelenggarakan

Seksi

dalam
tupoksinya
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36,
dibantu beberapa orang pegawai non
struktural dan atau pejabat fungsional
yang
merupakan
unsur
pelaksana
pelayanan operasional teknis Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat.
(2) Pegawai non struktural dan pejabat
fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tupoksinya
berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Seksi
masing-masing.
Paragraf 5
Bidang Sumber Daya Aparatur
Pasal 42
(1) Bidang
Sumber
Daya
Aparatur
merupakan unsur pelaksana teknis
operasional
yang
bertugas
dan
berkewajiban
membantu
kelancaran
tugas-tugas Kasat dalam merumuskan
penyusunan kebijakan teknis bidang
sumber
daya
aparatur
serta
pengkoordinasian tugas antar unsur
lingkup Satpol PP maupun dengan SKPD
terkait
dengan
menyelenggarakan
kegiatan pelayanan teknis pelatihan
dasar dan teknis fungsional sesuai
norma, standar, prosedur, kriteria dan
ketentuan yang berlaku yang diarahkan
oleh Kasat.
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(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam menyelenggarakan kegiatan
kedinasan berkedudukan dibawah dan
bertanggung jawab langsung kepada
Kasat melalui Sekretaris Satpol PP.
Pasal 43
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur
merupakan unsur pelaksana pelayanan
teknis operasional mempunyai tugas pokok
memimpin,
membina
bawahan
dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
operasional
program
dengan
menyelenggarakan kegiatan sumber daya
aparatur serta pelaksanaan tugas-tugas
umum lainnya yang diarahkan Kasat sesuai
dengan norma, standar, prosedur, kriteria
dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 44
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab
dan kewenangannya antara lain:
a. Perencanaan peningkatan SDM aparatur
pemerintah
dibidang
penegakkan
peraturan;
b. Pelaksanaan pelatihan dasar bagi anggota
yang belum mengikuti pelatihan dasar
Satpol PP;
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c. Pelaksanaan fasilitasi pelatihan lanjutan
bagi anggota yang telah mengikuti
pelatihan dasar Satpol PP;
d. Pelaksanaan
kegiatan
bina
mental
spiritual kepada anggota sehubungan
dengan
dengan
peningkatan
SDM
aparatur;
e. Pelaksanaan pelatihan pelatihan teknis
yang berhubungan dengan kegiatan sesuai
dengan bidang tugas masing-masing;
f. Pembinaan, pengarahan, dan penyiapan
pembekalan
bagi
jabatan-jabatan
fungsional atau sejenisnya;
g. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kasat atas langkah yang diambil
dalam
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
h. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur Satpol PP
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan secara berkala untuk dijadikan
bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja
Satpol PP sekaligus pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diberikan dan
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atau diperintahkan oleh Kasat
tupoksi
dan
tanggung
kewenangannya.

sesuai
jawab

Pasal 45
Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dalam
menyelenggarakan tupoksinya dibantu oleh
beberapa Seksi yang merupakan unsur
pelaksana teknis operasional Bidang Sumber
Daya Aparatur.
Pasal 46
(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 45 adalah Seksi Pelatihan Dasar
dan Seksi Teknik Fungsional.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
dibawah
dan
bertanggung
jawab
langsung kepada Kepala Bidang.
Pasal 47
Kepala Seksi Pelatihan Dasar merupakan
unsur
pelaksana
pelayanan
teknis
operasional bidang Sumber Daya Aparatur
mempunyai tugas memimpin, membina dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis pelatihan dasar serta tugas-tugas
umum lainnya yang diarahkan oleh Kepala
Bidang sesuai kebijakan umum Kasat.
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Pasal 48
Kepala Seksi Pelatihan Dasar dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Penyusunan rencana peningkatan SDM
aparatur pemerintah dibidang penegakkan
peraturan;
b. Perencanaan pelatihan dasar bagi anggota
yang belum mengikuti pelatihan dasar
Satpol PP;
c. Perencanaan kegiatan bina mental kepada
anggota sehubungan dengan peningkatan
SDM aparatur;
d. Penyusunan
rencana
pelaksanaan
pelatihan-pelatihan yang berhubungan
dengan kegiatan sesuai dengan bidang
tugas masing-masing;
e. Penyusunan
perencanaan
untuk
melaksanakan pelatihan-pelatihan teknis
yang berhubungan dengan kegiatan sesuai
dengan bidang tugas masing-masing;
f. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
g. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan

53

pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
h. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
i. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 49
Kepala Seksi Teknis Fungsional merupakan
unsur
pelaksana
pelayanan
teknis
operasional bidang Sumber Daya Aparatur,
mempunyai tugas memimpin, membina dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis fungsional serta tugas-tugas umum
lainnya yang diarahkan oleh Kepala Bidang
sesuai kebijakan umum Kasat.

Pasal 50
Kepala Seksi Teknis Fungsional dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,
mempunyai fungsi antara lain:
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a. Bekerjasama dengan bidang-bidang yang
lainnya untuk melaksanakan kegiatan
penegakkan peraturan dan kegiatan yang
sesuai dengan ruang lingkup seksi;
b. Pengkoordinasian dan pertemuan dengan
jabatan-jabatan fungsional yang ada di
masing-masing lembaga lintas sektoral
lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
c. Perencanaan dan pengkoordinasian dalam
memfasilitasi pelatihan lanjutan dan
fungsional anggota Satpol PP baik daerah
dan pusat;
d. Pengkoordinasian Satpol PP se Kota
Samarinda akan tugas dan fungsi;
e. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
f. Pengkoordinasian
pelaksanaan
sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
g. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
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kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
h. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 51
(1) Kepala-Kepala
Seksi
dalam
menyelenggarakan
tupoksinya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46,
dibantu beberapa orang pegawai non
struktural dan atau pejabat fungsional
yang
merupakan
unsur
pelaksana
pelayanan operasional teknis Bidang
Sumber Daya Aparatur.
(2) Pegawai non struktural dan pejabat
fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tupoksinya
berkedudukan dibawah dan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala Seksi
masing-masing.
Paragraf 6
Bidang Perlindungan Masyarakat
Pasal 52
(1) Bidang
Perlindungan
Masyarakat
merupakan unsur pelaksana teknis
operasional
yang
bertugas
dan
berkewajiban
membantu
kelancaran
tugas-tugas Kasat dalam merumuskan
penyusunan kebijakan teknis bidang
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perlindungan
masyarakat
serta
pengkoordinasian tugas antar unsur
lingkup Satpol PP maupun dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait
dengan
menyelenggarakan
kegiatan
pelayanan teknis satuan linmas dan bina
potensi
masyarakat
sesuai
norma,
standar, prosedur, kriteria dan ketentuan
yang berlaku yang diarahkan oleh Kasat.
(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang dalam menyelenggarakan kegiatan
kedinasan
berkedudukan
langsung
dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kasat melalui Sekretaris Satpol PP.
Pasal 53
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
merupakan unsur pelaksana pelayanan
teknis operasional mempunyai tugas pokok
memimpin,
membina
bawahan
dalam
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
operasional
program
dengan
menyelenggarakan kegiatan perlindungan
masyarakat serta pelaksanaan tugas-tugas
umum lainnya yang diarahkan Kasat sesuai
dengan norma, standar, prosedur, kriteria
dan ketentuan yang berlaku.
Pasal 54
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
dalam menyelenggarakan tugas pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53,
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mempunyai fungsi sesuai tanggung jawab
dan kewenangannya antara lain :
a. Pelaksanaan,
penyusunan
dan
perencanaan kegiatan dalam rangka
memelihara dan mempertinggi ketahanan
rakyat terhadap gangguan dan ancaman
dari segala bidang;
b. Pengkoordinasian dengan lembaga lainnya
dalam
upaya
pencegahan
dan
penanggulangan akibat bencana (upaya
evakuasi);
c. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi
lainnya untuk melancarkan kegiatan
pemilu dan kegiatan-kegiatan lainnya
sesuai dengan bidangnya;
d. Pembinaan, pengarahan, dan penyiapan
pembekalan kepada masyarakat agar
memiliki kemampuan dan kemandirian
untuk
mencegah
konflik
tidak
berkembang;
e. Pemberian pelayanan pembinaan dan
pengawasan terhadap kegiatan usaha
masyarakat dalam bentuk pembuatan
surat ijin usaha;
i. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kasat atas langkah yang diambil
dalam
mendukung
kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
j. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
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secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur Satpol PP
sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan
k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta
pelaporan atas pelaksanaan tugas-tugas
kedinasan secara berkala untuk dijadikan
bahan kajian pimpinan dan hasil kinerja
Satpol PP sekaligus pelaksanaan tugastugas umum lainnya yang diberikan dan
atau diperintahkan oleh Kasat sesuai
tupoksi
dan
tanggung
jawab
kewenangannya.

Pasal 55
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
dalam
menyelenggarakan
tupoksinya
dibantu
oleh
beberapa
Seksi
yang
merupakan
unsur
pelaksana
teknis
operasional
Bidang
Perlindungan
Masyarakat.
Pasal 56
(1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
55
adalah
Seksi
Satuan
Perlindungan Masyarakat dan Seksi Bina
Potensi Masyarakat.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
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dibawah
dan
bertanggung
langsung kepada Kepala Bidang.

jawab

Pasal 57
Kepala
Seksi
Satuan
Perlindungan
Masyarakat merupakan unsur pelaksana
pelayanan
teknis
operasional
bidang
perlindungan masyarakat mempunyai tugas
memimpin,
membina
dan
mengkoordinasikan perumusan kebijakan
teknis satuan perlindungan masyarakat
serta tugas-tugas umum lainnya yang
diarahkan oleh Kepala Bidang sesuai
kebijakan umum Kasat.
Pasal 58
Kepala
Seksi
Satuan
Perlindungan
Masyarakat dalam menyelenggarakan tugas
pokoknya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 57, mempunyai fungsi antara lain:
a. Penyusunan rencana peningkatan SDM
aparatur pemerintah dibidang satuan
linmas;
b. Perencanaan persiapan untuk kegiatan
perbantuan melakukan upaya pencegahan
dan penanggulangan akibat bencana
(upaya evakuasi);
c. Perencanaan, penyusunan, dan penyiapan
strategis untuk membantu pelaksanaan
kegiatan pemilu dan kegiatan-kegiatan
lainnya sesuai dengan bidangnya;
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d. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
e. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
f. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
g. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.

Pasal 59
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
merupakan unsur pelaksana pelayanan
teknis operasional bidang perlindungan
masyarakat, mempunyai tugas memimpin,
membina
dan
mengkoordinasikan
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perumusan kebijakan teknis bina potensi
masyarakat serta tugas-tugas umum lainnya
yang diarahkan oleh Kepala Bidang sesuai
kebijakan umum Kasat.
Pasal 60
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat dalam
menyelenggarakan
tugas
pokoknya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59,
mempunyai fungsi antara lain:
a. Penyusunan
dan
perencanaan serta
penyiapan
pembekalan
kepada
masyarakat agar memiliki kemampuan
dan kemandirian untuk mencegah konflik
tidak berkembang;
b. Pemberian pelayanan pembinaan dan
pengawasan terhadap kegiatan usaha
masyarakat dalam bentuk pembuatan
rekomendasi surat ijin usaha;
c. Pengidentifikasian permasalahan yang
timbul berkenaan dengan kegiatan serta
mengumpulkan alternatif pemecahannya
sekaligus pemberian saran dan pendapat
kepada Kepala Bidang atas langkah yang
diambil dalam mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas kedinasan;
d. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
secara
berjenjang,
pembinaan
dan
pengendalian serta bimbingan tugas-tugas
teknis dan non teknis aparatur sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
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e. Pengkoordinasian monitoring dan evaluasi
serta pelaporan secara berkala atas
pelaksanaan program strategis kepada
pimpinan
untuk
dijadikan
bahan
kebijakan dan penyusunan hasil kinerja
Satpol PP; dan
f. Pelaksanaan
tugas-tugas
lain
yang
diberikan dan atau diperintahkan oleh
pimpinan sesuai ruang lingkup tupoksi
dan tanggung jawab kewenangannya.
Pasal 61
(1) Kepala-Kepala
Seksi
sebagaimana
dimaksud Pasal 56 diatas dalam
menyelenggarakan tupoksinya, dibantu
beberapa orang pegawai non struktural
dan atau pejabat fungsional yang
merupakan unsur pelaksana pelayanan
operasional teknis Bidang Perlindungan
Masyarakat.
(2) Pegawai non struktural dan pejabat
fungsional sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam melaksanakan tupoksinya
berkedudukan langsung dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi
masing-masing.
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BAB IV
UNIT PELAKSANA SATPOL PP
Pasal 62
(1) Unit Pelaksana Satpol PP dapat dibentuk
di tingkat Kecamatan.
(2) Unit Pelaksana Satpol PP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala Satuan.
(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara ex-officio dijabat oleh
Kepala
Seksi
Ketenteraman
dan
Ketertiban Kecamatan.
(4) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) secara teknis administratif
bertanggung
jawab
kepada
Camat
setempat dan secara teknis operasional
bertanggung jawab kepada Kasat.
BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 63
(1) Polisi Pamong Praja dapat diangkat
sebagai
pejabat
fungsional
yang
penetapannya dilakukan sesuai dengan
ketentuan
peraturan
perundangundangan.
(2) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas:
a. tenaga fungsional Polisi Pamong Praja;
dan
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b. jabatan fungsional tertentu lainnya
yang terbagi dalam beberapa kelompok
jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilannya;
dan
c. jabatan fungsional umum.
(3) Tenaga fungsional Polisi Pamong Praja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a bertugas melakukan penegakkan
Perda dan menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat
serta perlindungan masyarakat.
(4) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah
jabatan yang dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya memiliki butir-butir
capaian angka kredit sesuai dengan jenis
dan
jenjang
jabatan
fungsional
berdasarkan keahlian dan keterampilan
yang dimiliki.
(5) Jabatan fungsional umum sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah
jabatan yang dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya tidak memiliki
angka kredit sesuai bidang teknis dan
atau administrasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Pasal 64
(1) Jabatan fungsional tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dalam
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menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya secara teknis dan atau
administratif berkedudukan langsung
dibawah dan bertanggungjawab kepada
Kasat melalui Sekretaris atau masingmasing Kepala Bidang.
(2) Setiap kelompok jabatan fungsional
tertentu dikoordinir oleh seorang tenaga
fungsional tertentu senior ditunjuk oleh
Kasat atas usulan sejumlah pemangku
jabatan fungsional tertentu.
(3) Jumlah jabatan fungsional tertentu dan
jabatan fungsional umum ditentukan
berdasarkan analisis jabatan dan analisis
beban kerja.
(4) Jabatan fungsional umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dalam
menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsinya
secara
teknis
atau
administratif bertanggungjawab langsung
kepada
jabatan
struktural
eselon
terendah Satpol PP.
(5) Jenis dan jenang jabatan fungsional
diatur
sesuai
dengan
ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 65
(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas
operasional
di
bidang
penegakkan,
penertiban,
pengamanan
dan
penyuluhan,
diselenggarakan
sesuai
dengan prosedur tetap dan petunjuk
teknis berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(2) Satpol
PP
dalam
melaksanakan
kewenangannya
wajib
menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi
dan sinkronisasi baik secara vertikal dan
horizontal.
(3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada
Satpol
PP
melaksanakan
sistem
pengendalian
intern
di
lingkungan
masing-masing.
(4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada
Satpol PP bertanggungjawab memimpin,
membimbing,
mengawasi
dan
memberikan petunjuk bagi pelaksanaan
tugas
bawahan,
dan
bila
terjadi
penyimpangan,
mengambil
langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan
arahan
pimpinan
dan
ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(5) Setiap pimpinan satuan organisasi pada
Satpol PP wajib menandatangani dan
melaksanakan kontrak kerja, mematuhi
petunjuk dan menyampaikan laporan
secara berkala tepat pada waktunya serta
bertanggungjawab
kepada
atasan
masing-masing serta.
(6) Setiap kelompok jabatan fungsional wajib
menandatangani
dan
melaksanakan
kontrak
kinerja,
mengikuti
dan
mematuhi petunjuk serta menyampaikan
laporan kinerja secara periodik dan
bertanggungjawab
kepada
atasannya
masing-masing secara berjenjang.
(7) Setiap laporan yang diterima oleh
pimpinan satuan organisasi pada Satpol
PP
dari
bawahan
diolah
dan
dipergunakan
sebagai
bahan
pertimbangan
dalam
penyusunan
kebijakan lebih lanjut.
Bagian Kedua
Kerja Sama dan Koordinasi
Pasal 66
(1) Satpol PP dalam melaksanakan tugasnya
dapat meminta bantuan dan atau bekerja
sama dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia atau lembaga lainnya.
(2) Dalam hal meminta bantuan kepada
Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan atau lembaga lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Satpol PP
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bertindak selaku koordinator operasional
lapangan.
(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), didasarkan atas hubungan
fungsional, saling membantu dan saling
menghormati dengan mengutamakan
kepentingan umum dan memperhatikan
hirarki dan kode etik birokrasi.
Pasal 67
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
Pemerintah Daerah yang di BKO (Bawah
Komando
Operasional)
pada
kegiatan
operasional Polisi Pamong Praja berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada
Walikota melalui Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah secara berjenjang dan
secara administrasi melalui Sekretariat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan secara
operasional dikoordinasikan oleh Kasat.
Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 68
(1) Dalam hal Kasat berhalangan, Kasat
dapat menunjuk Sekretaris.
(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka
Kasat dapat menunjuk salah seorang
Kepala Bidang berdasarkan senioritas
dan kepangkatan.
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 69
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak
tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui,
memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan menempatkannya dalam
Berita Daerah Kota Samarinda.
Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 29 Nopember 2012
WALIKOTA SAMARINDA,

H. SYAHARIE JA’ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal
Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR NOOR
BERITA DAERAH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA TAHUN
2012 NOMOR 52
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