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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

2.1 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau 

Satuan Polisi Pamong Praja Riau merupakan salah satu perangkat 

pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat khususnya dilingkungan 

Pemerintah Daerah Propinsi Riau sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. 

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau beralamat di Jl. Letkol Hasan 

Basri No. 04 Pekanbaru, Kode Pos: 28123. 

 

2.2 Sejarah Terbentuknya Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi 

Riau 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1999 dan kemudian 

diubah dengan Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah pada pasal 148 menyatakan bahwa untuk membantu Kepala Daerah dalam 

menegakkan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja. 

Sebagai tindak lanjut peraturan perundang-undangan tersebut Pemerintah 

Propinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan 

Daerah Propinsi Riau Nomor : 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah 

diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 

tanggal 28 April 2001. Sejalan dengan meningkatnya akan tugas dan tanggung 

jawab Satuan Polisi Pamong Praja maka yang dahulunya Satuan Polisi Pamong 
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Praja kemudian diubah menjadi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 

Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor : 8 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 

2008.Dengan adanya Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 

tersebut maka tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban 

umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Propinsi Riau yang dahulunya 

berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Propinsi Riau sekarang 

sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Riau. Selain itu 

Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan 

pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

 

2.3 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 

Adapun visi yang diterapkan pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 

Provinsi Riau adalah Terwujudnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta 

Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan kepala Daerah di Propinsi Riau. 

Misi yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah 

sebagai berikut : 

1. Terwujutnya Polisi Pamong Praja yang handal, tangguh dan 

professional 

2. Tersedianya sarana-prasarana yang memadai dalam menunjang 

kelancaran tugas 

3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan 

Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah 

4. Mendorong terciptanta Trantibum untuk mendukung kesejahteraan 

rakyat 
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5. Meningkatkan dan Memberdayakan Satuan Polisi Pamong Praja 

6. Pengamanan dan Penertiban Internal 

7. Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak terkait dalam 

mewujudkan dan memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta 

Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya. 

 

2.4 Tugas Dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : 

 Membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang 

ditugaskan kepada Daerah pada bidang Polisi Pamong Praja. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi 

perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi 

dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi 

lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi 

pada Satuan Polisi Pamong Praja. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas : 

 Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian 

Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian 

dan Umum. 
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 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Sekretariat; 

b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksahasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuaitugas dan fungsinya. 

2.1 Kepala Subbagian Perencanaan Program 

Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas: 

 Merencanakan program /kegiatan dan penganggaran pada 

SubbagianPerencanaan Program; 

 Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaantugas bawahan di lingkungan Subbagian Perencanaan 

Program; 

 Menyiapkan bahan dan menghimpun usulan rencana 

program/kegiatan dari masing-masing bidang; 

 Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah unit kerja; 
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 Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional 

Prosedur; 

 Mempersiapkan bahan-bahan untuk pra-rapat koordinasi dan rapat 

koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah serta 

rapat koordinasi teknis; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaantugas dan kegiatan pada Subbagian Perencanaan 

Program; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

2.2 Kepala Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah 

Memiliki tugas : 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada 

SubbagianKeuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik 

Daerah; 

 Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Keuangan, 

Perlengkapan danPengelolaan Barang Milik Daerah; 

 Melakukan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan 

aset; 

 Mengelola keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai; 
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 Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis 

pengelolaan keuangan dan aset; 

 Menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang 

milik daerah; 

 Melakukan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada 

pada penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja; 

 Melaksanakan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil 

Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan 

kegiatan; 

 Melaksanakan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi; 

 Melaksanakan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran; 

 Melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas 

pengelolaan keuangan dan aset; 

 Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit 

kerja; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan 

Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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2.3 Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum 

Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian 

Kepegawaian dan Umum; 

 Membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Kepegawaian 

dan Umum; 

 Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

 Melaksanakan fasilitasi administrasi kepegawaian; 

 Melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, analisa 

bebankerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar 

kompetensi, dan evaluasi jabatan; 

 Melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai; 

 Membuat laporan perkembangan kepegawaian; 

 Menyelenggarakan urusan kehumasan; 

 Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 

 Melaksanakan dan mengatur fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, 

serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan 

dinas; 

 Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah 

berkoordinasi dengan badan pengelola keuangan dan aset daerah; 

 Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, 

kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor; 
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 Mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi 

untuk kepentingan masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Subbagian Kepegawaian dan Umum; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3. Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat 

 Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Fasilitasi 

Hubungan Kerjasama, Seksi Kewaspadaan Dini, dan Seksi 

Bimbingan dan Penyuluhan. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Bidang Pembinaan Masyarakat; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Pembinaan Masyarakat; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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3.1 Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama 

Kepala Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Fasilitasi Hubungan Kerjasama; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitasi 

Hubungan Kerjasama; 

 Melaksanakan fasilitasi hubungan Masyarakat dan Organisasi 

Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi di bidang ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat, bidang Penegakan Peraturan Daerah 

dan Keputusan Kepala Daerah, dan Bidang Perlindungan 

Masyarakat; 

 Melakukan pembinaan korp musik dan wawasan kebangsaan; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Fasilitasi Hubungan Kerjasama; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3.2 Kepala Seksi Kewaspadaan Dini 

Kepala Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Kewaspadaan Dini; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kewaspadaan Dini; 
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 Menghimpun dan menyiapkan data sistem informasi untuk 

ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah 

dan Perlindungan Masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

3.3 Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan 

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Bimbingan dan Penyuluhan; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Bimbingan dan 

Penyuluhan; 

 Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan masalah-masalah 

strategis dibidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, 

Penegakan Peraturan Daerah dan Perlindungan Masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan 

pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Bimbingan dan 

Penyuluhan; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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4. Kepala Bidang Operasi 

 Kepala Bidang Operasi mempunyai tugas melakukan koordinasi, 

fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban 

Umum dan Pengendalian Masyarakat, Seksi Pengamanan Aset, dan 

Seksi Intelijen. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Bidang Operasi; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Operasi; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

4.1 Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pengendalian 

Masyarakat 

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pengendalian 

Masyarakat mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Pengendalian Masyarakat; 
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 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, dan Pengendalian Masyarakat; 

 Menyusun bahan kebijakan teknis fasilitasi dan melaksanakan 

ketentraman, ketertiban umum dan pengendalian masyarakat; 

 Menyiapkan pedoman teknis ketentraman, ketertiban umum dan 

Pengendalian Masyarakat; 

 Menyelenggarakan Patroli, Pengawalan Pejabat dan pengendalian 

Unjuk Rasa dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum; 

 Menyelenggarakan monitoring ketentraman, ketertiban umum dan 

Pengendalian Masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

dan Pengendalian Masyarakat; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tugas dan 

fungsinya. 

4.2 Kepala Seksi Pengamanan Aset 

Kepala Seksi Pengamanan Aset mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Pengamanan Aset; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengamanan Aset; 
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 Menyelenggarakan pengawasan dan pengamanan tempat-tempat 

penting dan gedung/aset di lingkungan Pemerintah Provinsi; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Pengamanan Aset; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

4.3 Kepala Seksi Intelijen 

Kepala Seksi Intelijen mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Intelijen; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Intelijen; 

 Melaksanakan Pemantauan, Penyelidikan terhadap potensi-potensi 

ancaman yang dapat mengganggu Ketentraman, Ketertiban Umum 

dan Pelanggaran Peraturan Daerah; 

 Melakukan Penggalangan terhadap kegiatan masyarakat yang akan 

membahayakan dan berdampak kepada Ketentraman, Ketertiban 

Umum dan Pelanggaran Peraturan Daerah; 

 Melaksanakan Pemantauan terhadap aksi unjuk rasa dan kerusuhan 

massa; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Intelijen; dan 
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 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah 

 Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas 

melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Hubungan 

Antar Lembaga, Seksi Penegakan dan Pengawasan, dan Seksi 

Tindak Internal. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Bidang Penegakan Peraturan Daerah; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Penegakan Peraturan Daerah; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

5.1 Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga 

Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Hubungan Antar Lembaga; 
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 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Hubungan Antar 

Lembaga; 

 Menginventarisir dan menelaah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah 

Provinsi; 

 Menginventarisir data Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 

Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi Riau; 

 Melaksanakan sinergitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku 

penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan Penyidik Pegawai 

Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegak Peraturan 

Daerah; 

 Mengelola sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

5.2 Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan 

Kepala Seksi Penegakan dan Pengawasan mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Penegakan dan Pengawasan; 
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 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Penegakan dan 

Pengawasan; 

 Membentuk tim terpadu penegakan dan pengawasan Peraturan 

Daerah terhadap pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Kepala 

Daerah dan keputusan Kepala Daerah yang memuat sanksi; 

 Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan keputusan Kepala 

Daerah yang memuat sanksi; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Penegakan dan Pengawasan; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

5.3 Kepala Seksi Tindak Internal 

Kepala Seksi Tindak Internal mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Tindak Internal; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak Internal; 

 Melaksanakan penegakan hukum, disiplin, tata tertib dan 

pengamanan dilingkungan internal; 

 Melaksanakan penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara se-Provinsi 

Riau; 
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 Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang 

memuat sanksi; 

 Melakukan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang 

memuat sanksi; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Tindak Internal; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

6. Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat 

Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat 

mempunyai tugas : 

 Melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Seksi Data, 

Informasi dan Pemberdayaan, Seksi Tindak Reaksi Cepat, dan Seksi 

Pengerahan dan pengendalian pada Bidang Pembinaan Satuan 

Perlindungan Masyarakat. 

 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada 

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 
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b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan 

memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang 

Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan 

kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan 

sesuai tugas dan fungsinya. 

6.1 Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan 

Kepala Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Data, Informasi dan Pemberdayaan; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Data, Informasi 

dan Pemberdayaan; 

 Mengolah, menganalisa data dan informasi Satuan Perlindungan 

Masyarakat; 

 Memetakan dan memantau secara berkala daerah rawan bencana; 

 Menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia 

melalui pendidikan dan pelatihan bela negara; 

 Mengkoordinasikan pengembangan satuan perlindungan 

masyarakat dengan instasi terkait; 

 Menyiapkan buku panduan/standarisasi, petunjuk 

pelaksanaan/petunjuk teknis/prosedur tetap dan pedoman untuk 

pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat dan potensi 

masyarakat; 
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 Mengumpulkan dan mengolah data potensi masyarakat dan satuan 

perlindungan masyarakat yang ditugaskan dalam pemilihan 

Presiden/Wakil Presiden dan Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Kepala Daerah; 

 Menyiapkan dan memelihara data, arsip Satuan perlindungan 

Masyarakat dan potensi masyarakat serta kebencanaan; 

 Melakukan pendataan jumlah pengungsi, korban jiwa dan kerugian 

materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan 

ketertiban masyarakat; 

 Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Satuan Perlindungan 

Masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Data, Informasi dan Pemberdayaan; 

dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

6.2 Kepala Seksi Tindak Reaksi Cepat 

Kepala Seksi Tindak Reaksi Cepat mempunyai tugas: 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Tindak reaksi Cepat; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak Reaksi 

Cepat; 

 Menyiapkan bahan Pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan 

rencana program dan rencana kerja anggaran; 
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 Membina dan mensosialisasikan sistem keamanan lingkungan serta 

kegiatan sosial kemasyarakatan; 

 Mempersiapkan dan membina sumberdaya Satuan Perlindungan 

Masyarakat dan potensi masyarakat; 

 Menyiapkan dan menyusun bahan kubutuhan sarana dan prasarana 

satuan perlindungan masyarakat; 

 Melakukan koordinasi tentang penyiapan anggota Satuan 

Perlindungan Masyarakat dalam pengamanan pemihan umum, 

pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan Kepala 

Daerah; 

 Membantu penyiapan Satuan Perlindungan Masyarakat untuk 

penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban 

bencana; 

 Membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan 

rekonstruksi darurat pada fasilitasi umum yang rusak akibat 

bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban 

umum; 

 Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi Satuan 

Perlindungan Masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Tindak Reaksi Cepat; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

6.3 Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian 

Kepala Seksi Pengerahan dan pengendalian mempunyai tugas: 



30 

 

 Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi 

Pengerahan dan pengendalian; 

 Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil 

pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pengerahan dan 

pengendalian; 

 Menyusun bahan rencana strategis dan bahan rencana kerja dan 

dokumen serta anggaran sub bidang pengerahan dan pengendalian; 

 Menyusun bahan rencana teknis pengerahan dan pengendalian 

Satuan Perlindungan Masyarakat; 

 Memfasilitasi pelaksanaan pengerahan personil Satuan 

Perlindungan Masyarakat sebagai antisipasi terhadap gangguan 

keamanan, ketentraman dan ketertiban serta gangguan sosial 

kemasyarakatan; 

 Melaksanakan pengerahan personil Satuan Perlindungan 

Masyarakat pada acara-acara penting. 

 Memfasilitasi persiapan pengerahan personil Satuan Perlindungan 

Masyarakat pada kejadian gangguan keamanan, ketentraman dan 

ketertiban serta gangguan sosial kemsyarakatan; 

 Memfasilitasi pengerahan dukungan personil Satuan Perlindungan 

Masyarakat pada kegiatan kebencanaan; 

 Melaksanakan pengendalian penugasan personil Satuan 

Perlindungan Masyarakat; 

 Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan 

tugas dan kegiatan pada Seksi Pengerahan dan pengendalian; dan 

 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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2.5 Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 

 

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 

Gambar II.1 Struktur Organisasi Kantor SATPOL PP Provinsi Riau 
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