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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu 

dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus berkembang  

menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi Dusun Payung 

Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. 

Pada tanggal 9 April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah  perjanjian antara 

Kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda 

diberi hak yang lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap 

beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda juga mendirikan Loji di 

Petapahan yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke Petapahan 

dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung Sekaki atau 

Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan baik dari luar 

untuk diangkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa keluar berupa 

bahan tambang seperti timah, emas, barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya. 
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Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 

Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 

silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan Kampar. 

Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute Teratak 

Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah yang 

strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau  

membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 

disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan 

atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang dirintis 

tersebut dilanjutkan oleh putranya  Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar 

Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan yang 

kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari 

Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali 

Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian 

ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 
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Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, 

penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk 

Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. 

Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak dan jalannya 

pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan : 

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District. 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin  oleh seorang 

Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go 

Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103,   

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B. 

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai Kota 

Kecil. 
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7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru   menjadi 

Ibukota Propinsi Riau. 

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

4.1.2 Letak Geografis Kota Pekanbaru 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur 

Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang dan 

Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara 

dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini 

dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada 

ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk 

beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, 

dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. 

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang 

kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan 

Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 

kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 km², 

setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari 

https://id.wikipedia.org/wiki/Lintas_Timur_Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Timur
https://id.wikipedia.org/wiki/Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/1960
https://id.wikipedia.org/wiki/1965
https://id.wikipedia.org/wiki/1987
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wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian 

ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. 

Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 

kecamatan. 

4.1.3 Visi Dan Misi Kota Pekanbaru 

Visi: 

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 

2011, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan Dan Jasa, 

Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera 

Berlandaskan Iman Dan Taqwa”.  

Misi: 

1. Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi  tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing di 

tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

2. Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan 

kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, 

kependudukan dan keluarga sejahtera. 

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

https://id.wikipedia.org/wiki/2003
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berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam 

rukun dan damai. 

4. Meningkatkan    infrastruktur     daerah    baik  prasarana jalan, air bersih, 

enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah 

terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah 

pinggiran kota. 

5. Mewujudkan    penataan    ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan  

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

6. Meningkatkan   perekonomian daerah dan masyarakat dengan meningkatkan 

investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan ekonomi 

kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang 

kondusif. 

4.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja 

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto 

Praja Wibawa, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya 

ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi 

Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan 

kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi 



51 
 

sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogjakarta sesuai dengan Surat Perintah 

Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah 

menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja.  

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 

1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 

Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan 

diperingati setiap tahun.  

Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar 

Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. 

Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari 

korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-

pokok Kepolisian.  

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol 

PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok 

Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan 

perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.  

Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi 

menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 

32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan 
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tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. 

4.2.2 Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Visi: 

 “Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat 

hokum”.  

 Dalam pernyataan Visi tersebut mengandung kata – kata kunci sebagai 

berikut: 

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma 

hukum, norma sosial dan peraturan perundang-undangan sehingga 

terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram. 

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan 

baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan 

bathin. 

3. Tata Hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang 

memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat 

ketentuan, adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama 

agar kehidupan menjadi teratur. 
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 Misi: 

  “Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat”. 

4.2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Pekanbaru 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian perangkat 

daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penegakan perda, 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan polisi pamong praja dipimpin 

oleh Seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. 

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 

mengatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok yaitu 

sebagai penegak perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat serta perlindungan masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja juga mempunyai 

fungsi sebagai berikut : 

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda, penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan 

masyarakat; 

2. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan peraturan kepala daerah; 
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3. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di daerah; 

4. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat; 

5. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

6. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi 

dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah; dan 

7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah. 

Kemudian dalam melaksanakan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja 

juga mempunyai wewenang sebagai berikut: 

1. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

peraturan kepala daerah;  

2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;  

3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat;  

4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

peraturan kepala daerah; dan  
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5. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan 

kepala daerah. 

4.2.4 Keadaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Menurut Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Walikota nhPekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan 

Pemerintah Kota Pekanbaru. 

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri dari : 

a. Kepala Satuan; 

b. Sekretariat; 

c. Bidang Penegakkan Perundang-undangan Daerah; 

d. Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat; 

e. Bidang Pengembangan Sumber Daya; 

f. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 

g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan; 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin oleh 

seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 
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Adapun tugas dari masing-masing dari satuan polisi pamong praja kota 

pekanbaru adalah: 

A. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas : 

1. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang satuan polisi pamong praja 

dan perlindungan masyarakat; 

2. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

satuan polisi pamong praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

3. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan penegakkan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat; 

4. Melaksanakan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya; 

5. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hokum 

agar mematuhi dan mentaati penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota; 

6. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

bidang pemerintahan dalam negeri (penegakkan peraturan daerah); 
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7. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan 

pembinaan dan  penyebarluasan produk hukum daerah; 

8. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk pejabat Negara 

dan tamu Negara; 

9. Melaksanakan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

10. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum 

dan pemilihan umum Gubernur dan Walikota; 

11. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah 

dan/atau kegiatan yang berskala massal; 

12. Membina dan memberdayakan anggota Satpol PP dalam rangka pelaksanaan 

tugas dan pencapaian tujuan organisasi; 

13. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar, pedoman dan 

petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan 

masyarakat; 

14. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

15. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif; 

16. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 
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17. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis; 

18. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

19. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; 

20. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

B. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai rincian tugas : 

1. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Mengkoordinir pelaksanaan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan 

dan penatausahaan asset serta  penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; 

4. Mewakili kepala satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak 

berada ditempat; 

5. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian; 

6. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, 

upacara serta keprotokolan; 
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7. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban; 

8. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor; 

9. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang  sandi, telekomunikasi, rumah tangga, perlengkapan, 

umum dan kepegawaian, keuangan dan penatausahaan asset dan penyusunan 

program, evaluasi dan pelaporan; 

10. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

11. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efesien dan efektif; 

12. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

13. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis; 

14. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

15. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; 

16. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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C. Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah 

Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai rincian 

tugas: 

1. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Penegakan 

Perundang-undangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan 

perundang-undangan; 

3. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta penyidikan 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

4. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi terhadap 

pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan instansi terkait; 

5. Menyelenggarakan pengumpulan data dan informasi serta upaya pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan perundang-undangan pro 

yustisi; 

6. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang  penegakan perundang-undangan daerah; 

7. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

8. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efesien dan efektif; 
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9. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

10. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis; 

11. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

12. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; 

13. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 

D. Bidang Operasi Dan Ketertiban Masyarakat 

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat mempunyai rincian tugas: 

1. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang Operasi 

dan Ketertiban Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

4. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 
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5. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat; 

6. Memfasilitasi dan melaksanakan penyelenggaraan patroli; 

7. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang operasi dan ketertiban masyarakat; 

8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

9. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efesien dan efektif; 

10. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

11. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis; 

12. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

E. Bidang Pengembangan Sumber Daya 

Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya  mempunyai rincian tugas : 
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1. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang 

Pengembangan Sumber Daya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

2. Melakukan tugas menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengembangan 

kapasitas dan profesionalisme personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam 

menjalankan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; 

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai peningkatan 

Pengembangan Sumber Daya Aparatur  Satpol PP; 

4. Menyelenggarakan peningkatan disiplin anggota Satpol PP; 

5. Melakukan pembinaan jasmani dan rohani anggota Satpol PP; 

6. Melakukan pemeriksaan berkala meliputi kesehatan dan kemampuan jasmani 

(kesamaptaan) anggota satuan; 

7. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang  Pengembangan Sumber Daya; 

8. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

9. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efesien dan efektif; 

10. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

11. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis; 
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12. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

13. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; 

14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

F. Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat 

Kepala Bidang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat mempunyai rincian 

tugas : 

1. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang 

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas; 

2. Melaksanakan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat 

bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban 

masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan; 

3. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat; 

4. Membina dan mengawasi pelaksanaan Siskamling; 

5. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang  Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; 

6. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 
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7. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan agar 

pelaksanaan tugas efesien dan efektif; 

8. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

9. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis; 

10. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

11. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; 

12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

 


