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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, 

dimana setiap Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Strategis 

(Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah dalam 5 tahun mendatang. Rencana Strategis 

merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai 

selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan 

memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang 

mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, 

sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi 

perkembangan masa depan. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan 

Renstra Perangkat Daerah adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah 

terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJMD. Dari dokumen 

Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja 

Perangkat Daerah per tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah 

merujuk pada dokumen Renstra Perangkat Daerah dan melakukan 

pengukuran dan evaluasi Renja tahun sebelumnya. 

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan dokumen 

perencanaan resmi PD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan 

publik Perangkat Daerah (PD) dan pembangunan daerah dalam jangka 5 

(lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah. Secara umum Renstra PD diharapkan dapat menjawab dua 

hal mendasar, yaitu: 

1. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai PD 

dalam lima tahun kedepan; 

2. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah 

ditetapkan tercapai. 

Dalam Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah secara 

garis besar dapat dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama yaitu mempelajari 

visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih disini Kepala PD mengkaji 

implikasi visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih terhadap tugas 

pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Tahap kedua yaitu 

Kepala PD menyusun rancangan Renstra Perangkat Daerah berpedoman 

pada rancangan awal RPJMD yang telah disepakati bersama. 
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Penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah mengacu dari 

Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No. 

54 Tahun 2010 Perangkat Daerah diarahkan untuk tidak saja mengacu 

pada dokumen perencanaan daerah semata, namun juga dipersyaratkan 

untuk melihat dokumen perencanaan jangka panjang dan menegah pada 

instansi vertikal, baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah 

provinsi. Dari ketentuan ini terkandung maksud, melalui Permendagri No. 

54 Tahun 2010 ini diupayakan adanya sinergitas dan keselarasan antara 

dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan 

tahunan) antara pemerintah pusat, provinsi dan kab/kota. Konsep dan 

definisi perencanaan pembangunan menjadi lebih luas dan komprehensif, 

dimana terminologi perencanaan bukan saja merupakan perwujudan visi 

dan misi semata, namun terkandung konsep estimasi terhadap 

penganggaran, evaluasi dan proyeksi sumber-sumber perencanaan.  

 

1.2 Landasan Hukum 

Penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Grobogan Tahun 2016 - 2021 berlandaskan pada : 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;  

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional ; 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan ; 

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
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8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2011 tentang  

Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 Tahun 2011  tentang 

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 60 Tahun 2012 tentang 

Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 

2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan 

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara 

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa 

Tengah; 

19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 Tentang 

Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan 

Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
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20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang 

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa 

Tengah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa 

Tengah Tahun 2013 – 2018; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 Tahun 2005 tentang 

Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Grobogan; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan 

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah 

Kabupaten Grobogan; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2007 tentang 

Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 11 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Grobogan 

Tahun 2005 – 2025. 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2031; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2016 – 2021; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 

1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Grobogan Kabupaten Grobogan adalah 

memberikan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Grobogan selama kurun waktu tahun tahun 2016 – 2021 sehingga 

tercipta sinkronisasi dan sinergitas dalam perencanaan antara Renstra 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan dengan RPJMD 

Kabupaten Grobogan tahun 2016 – 2021. 

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Grobogan tahun 2016 - 2021 adalah: 
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a. Memberikan kerangka dan arah pembangunan terkait dalam 

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan 

Bupati, penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum 

masyarakat di daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan 

(2016 - 2021); 

b. Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satpol 

PP selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.  

c. Memberikan tolok ukur dalam pengukuran kinerja sebagai bentuk 

akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 

selama 5 (lima) tahun; 

d. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program yang sudah 

dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat 

penyusunan, menuangkan ke dalam dokumen Renstra hingga 

penjabarannya ke dalam Renja dan RAPBD; 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 

ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 
 

 BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud 

dan Tujuan dan Sistematika Penulisan. 

BAB II        GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 

Memuat tentang visi misi dan penjelasan umum tentang dasar 

hukum pembentukan Perangkat Daerah, Tugas, Fungsi, dan 

Stuktur Organisasi OPD, Sumber Daya OPD, Kinerja 

Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan 

Pelayanan OPD 

 

BAB III PERMASALAHAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT     

DAERAH 

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan 

Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan 

Program Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, 

Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra Provinsi dan 

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis 
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BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN 

Memuat tentang  Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD 

dan Strategi dan Kebijakan OPD 

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi 

dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang 

 

BAN VI       RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, 

indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.  

 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 

Pada bagian ini dikemukakan indicator kinerja Perangkat 

Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan 

dicapai Perangkat Daerahdalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran 

RPJMD. 

 

BAB VIII PENUTUP 

Memuat tentang  Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan 
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BAB II 
 

GAMBARAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP 

A. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Grobogan 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 71 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, 

Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Grobogan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 

tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang 

urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang-

undangan daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran di Daerah.  

 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Grobogan terdiri dari : 

a. Kepala Satuan 

b. Sekretaris 

1. Subag Perencanaan  

2. Subag Keuangan 

3.   Subag Umum 

c. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

1. Seksi operasional dan pengendalian 

2. Seksi Kerjasama 

d. Bidang Penegakan Perundang Undangan Daerah 

1. Seksi Penyidikan dan Penyelidikan 

2. Seksi Pembinaan, Pengawasan  dan Penyuluhan 

e. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat 

1. Seksi Pelatihan Dasar dan Tehnis Fungsional 

2. Seksi Perlindungandan Bina  Potensi Masyarakat 

f. Bidang Pemadaman Kebakaran 

1. Seksi Pemadaman dan Keselamatan 

2. Seksi Pencegahan Kebakaran 

g. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu 
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B. Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Grobogan 

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Grobogan 

Bagan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan 

Masyarakat Kabupaten Grobogan 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana tersebut 

di atas, menurut Peraturan Bupati Grobogan 71 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas 

Jabatan dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan, 

adalah : 

1. Kepala Satuan Polisi pamong Praja  

(1)  Kepala Satuan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam 

melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang 

penegakan peraturan perundang - undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Daerah. 

(2) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi : 

K E P A L A 

SEKRETARIS 

BIDANG  
KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN 
MASYARAKAT 

BIDANG  
PERUNDANG 

UNDANGAN DAERAH 

BIDANG  
SUMBSERDAYA 
APARATUR DAN 
PERLINDUNGAN 
MASYARAKAT 

SUB BAGIAN 
PERENCANAAN 

SUB BAGIAN 
KEUANGAN 

SUB BAGIAN 
UMUM 

SEKSI  

OPERASIONAL DAN 
PENGENDALIAN 

SEKSI 

 KERJASAMA 

 

SEKSI 
PENIDIKAN DAN 
PENYELIDIKAN 

 

SEKSI 
 PEMBINAAN, 

PENGAWASAN DAN 
PENYULUHAN 

 

SEKSI 
PERLINDUNGAN  DAN 

BINA MASYARAKAT 
 

 

SEKSI 
PELATIHAN DASAR 

DAN TEHNIS 
FUNGSIONAL  

 

KELOMPOK 
JABATAN 

BIDANG  
PEMADAMAN 
KEBAKARAN 

SEKSI 
PEMADAMAN DAN 

KESELAMATAN 

SEKSI 
PENCEGAHAN 
KEBAKARAN 

UNIT PELAKSANA 

SATPOL PP KECAMATAN 

 

UNIT PELAKSANA 

SATPOL PP KECAMATAN 

 

UNIT PELAKSANA 

SATPOL PP KECAMATAN 
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a. penyusunan kebijakan bidang penegakan peraturan perundang-

undangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadaman 

kebakaran di Daerah; 

b. pengkoordinasian, fasilitasi dan pembinaan kegiatan penegakan 

peraturan perundang-undangan Daerah, penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat 

dan pemadaman kebakaran di Daerah; 

c.  pengembangan kapasitas Satuan; 

d. pengkoordinasian kegiatan penyidikan yang dilakukan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil di Daerah; 

e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penegakan 

peraturan perundang - undangan Daerah, penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat 

dan pemadam kebakaran di Daerah; 

f. pengelolaan kesekretariatan Satuan; 

g. pengelolaan UPT Pemadam Kebakaran; dan 

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas 

dan fungsinya. 

(3) Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mempunyai 

uraian tugas jabatan : 

a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan 

ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan 

kebakaran berdasarkan peraturan perundang- undangan 

sebagai bahan arahan operasional; 

b. merumuskan program kegiatan Satpol PP berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

c. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk 

dan bimbingan baik secara lisan maupun tertulis guna 

meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan 

masyarakat dan kebakaran; 

d. merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis 

penyelenggaraan kegiatan di bidang penegakan peraturan 

perundang - undangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan 

pemadam kebakaran sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagai pedoman operasional kegiatan; 

e. melaksanakan pembinaan teknis dan administratif di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 
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perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai 

kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik secara 

langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan 

informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan 

agar diperoleh hasil kerja yang optimal; 

g. menetapkan kebijakan dan standar operasional di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan; 

h. menyelenggarakan dan membina kegiatan operasional di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai 

dengan peraturan perundang- undangan; 

i. menelaah dan mengkaji penegakan peraturan perundang-

undangan Daerah, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis di bidang penegakan peraturan perundang-

undangan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam 

kebakaran di Daerah; 

j. membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan 

pemerintahan di bidang penegakan peraturan perundang 

undangan Daerah, penyelenggaraan ketenteraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarat dan pemadam 

kebakaran di Daerah; 
 

k. mengoordinasikan pelaksanaan program pemerintahan dibidang 

penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran di Daerah; 

l. menyelenggarakan kegiatan urusan pemerintahan dibidang 

penegakan peraturan perundang-undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai 

dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku; 

m. menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan 

penegakan peraturan perundang- undangan Daerah, 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran guna 

sinkronisasi pelaksanaan tugas; 

n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan 



11 

 

Renstra  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 2016 – 2021                                               

 

Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai 

dengan ketentuan; 

o. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah; 

p. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan operasi di bidang 

pembinaan kepada masyarakat terkait tertib pemerintahan, 

tertib lingkungan dan tertib sosial ; 

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan menilai kinerja 

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem 

penilaian yang tersedia; 

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 

sebagai dasar pengambilan kebijakan; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik 

secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan 

yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran 

pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan. 

2. Sekretariat  

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Satuan. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai 

tugas pokok menyiapkan bahan koordinasi perumusan 

kebijakan teknis dan memberikan pelayanan administratif 

dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Satpol 

PP, menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, 

kepegawaian,  keuangan, hubungan masyarakat, sarana dan 

prasarana, perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, 

perjalanan dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan serta 

penyusunan perencanaan program dan pelaporan. 

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi : 

a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan 

Satpol PP; 

b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan perumusan    

kebijakan teknis di bidang kepegawaian; 

c. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan tugas 

ketatausahaan,    administrasi umum dan surat- menyurat; 

d. pengelolaan kepegawaian, sarana dan prasarana, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, hubungan 

masyarakat, ketatalaksanaan Satpol PP, hukum, kearsipan, 
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pengelolaan perencanaan program dan penyusunan 

pelaporan; 

e. pengelolaan keuangan, perjalanan dinas dan 

pertanggungjawaban keuangan; 

f. penyusunan bahan dalam rangka pembinaan teknis 

fungsional; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai 

dengan bidang  tugasnya. 

(4) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun program kegiatan Sekretariat pada Satpol PP 

berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

sesuai peraturan perundang- undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang di 

lingkungan Satpol PP baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta 

untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil 

kerja yang optimal; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- undangan 

di bidang kesehatan, kebudayaan, perencanaan, evaluasi, 

pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan, serta regulasi sektoral terkait 

lainnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas; 

f. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Satuan dan naskah 

dinas yang berkaitan dengan perencanaan, monitoring, 

evaluasi, pelaporan, administrasi umum, administrasi 

kepegawaian, dan administrasi keuangan; 

g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Internal 

Pemerintah (SPIP), Penetapan Kinerja (Tapkin), Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Pengawasan 

Melekat (Waskat), Sistim Pengendalian Internal Pemerintah 

(SPIP), Budaya Kerja, Standar Operasional Prosedur (SOP,) 

serta fasilitasi terhadap kegiatan analisis jabatan (Anjab) 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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h. mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Rencana 

Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan 

Anggaran (DPPA); 

i. mengarahkan kegiatan perencanaan, keuangan, 

administrasi umum, dan kepegawaian sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan agar kegiatan dapat 

dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya guna; 

j. menyelenggarakan pelayanan kegiatan administrasi umum, 

surat-menyurat, kepegawaian, keuangan, hubungan 

masyarakat, sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan 

rumah tangga, protokol, perjalanan      dinas,      kearsipan,      

hukum      dan 

ketatalaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku guna 

kelancaran tugas; 

k. melaksanakan pembinaan fungsi-fungsi manajemen dan 

pelayanan administrasi perkantoran agar tugas 

kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien; 

l. melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di 

Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Umum, dan Sub 

Bagian Keuangan sebagai bahan evaluasi; 

m. mengoordinasikan pengelolaan data dan informasi Satpol 

PP; 

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui 

sistem penilaian yang tersedia; 

o. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada  atasan sebagai 

dasar pengambilan kebijakan; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan 

ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna 

kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah 

atasan. 

 

2.1 Sub Bagian Perencanaan  

(1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala 

Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan kebijakan, 

pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan 

pemberian bimbingan di bidang perencanaan, monitoring, 

evaluasi, pelaporan, dan sistem informasi Satpol PP. 

(2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dalam melaksanakan 

tugas pokok mempunyai uraian tugas jabatan : 
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a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian 

Perencanaan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang- undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya 

serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan 

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan sebagai bahan atau pedoman untuk 

melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang berkaitan 

dengan perencanaan, evaluasi, dan pelaporan guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan 

usulan program kegiatan dari masing-masing subbidang 

dan Sub Bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

guna menghindari kesalahan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 

Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), serta perubahan anggaran sesuai 

ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 

Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), 

Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja 

(PK)/Penetapan Kinerja (Tapkin), dan jenis dokumen 

perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 

j. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang perencanaan; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut 

hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan; 

l. menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat 

realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing- masing Sub 

Bagian, Seksi, dan UPT Pemadam Kebakaran sebagai 
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bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional 

Kegiatan (POK); 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Evaluasi Kinerja 

Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian 

Internal Pemerintah (SPIP); dan jenis pelaporan lainnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

kegiatan Satpol PP sebagai bahan pengambilan 

kebijakan; 

o. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan 

pemberian bimbingan di bidang sistem informasi Satpol 

PP; 

p. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Satpol PP; 

q. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

r. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

s. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

 

2.2  Sub Bagian Keuangan  

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Sekretaris. 

(2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan 

kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi 

keuangan. 

(3) Kepala Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 

pokok mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian 

Keuangan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 
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b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

       secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan bidang administrasi keuangan guna 

mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan 

dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, 

pembukuan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

keuangan; 

h. menghimpun dan dan memproses usulan pencairan 

anggaran baik di lingkungan Sekretariat dan Bidang 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 

i. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses 

administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi 

untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

j. menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan 

bimbingan di bidang keuangan kepada pejabat 

pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan 

Satpol PP; 

k. melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan 

anggaran dengan cara membandingkan laporan 

perkembangan realisasi belanja dengan rencana 

pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya; 

l. melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen 

pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan 

guna menghindari kesalahan serta memberikan 

koreksi penyempurnaan; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan 

pertanggungjawaban keuangan Satpol PP serta jenis 

pelaporan keuangan lainnya; 
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n. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang keuangan; 

o. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

q. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

 

2.3  Sub Bagian Umum 

(1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

(2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam perumusan 

kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, 

pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang 

administrasi umum, surat-menyurat, kepegawaian, 

hubungan masyarakat, sarana dan prasarana, 

perlengkapan, urusan rumah tangga, protokol, perjalanan 

dinas, kearsipan, hukum dan ketatalaksanaan. 

(3) Kepala Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas 

pokok mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian 

Umum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 
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undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, 

petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas yang 

berkaitan dengan administrasi umum  dan kepegawaian 

guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan; 

g. melaksanakan layanan kegiatan administrasi umum, 

surat-menyurat, kepegawaian, hubungan masyarakat, 

sarana dan prasarana, perlengkapan, urusan rumah 

tangga, protokol, perjalanan dinas, kearsipan, hukum 

dan ketatalaksanaan; 

h. memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis 

beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survei 

kepuasan masyarakat, standar pelayanan, serta 

pengusulan formasi kebutuhan pegawai Satpol PP 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

i. merencanakan, memproses, dan melaporkan pengadaan 

barang dan jasa untuk keperluan Satpol PP serta 

mengusulkan penghapusan aset tetap, aset tidak 

berwujud, dan barang persediaan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan; 

j. melaksanakan koordinasi dengan Unit Layanan 

Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara 

Elektronik (LPSE) Kabupaten Grobogan dalam rangka 

proses pengadaan barang dan jasa Satpol PP sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

k. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan 

pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib 

administrasi serta melakukan pengawasan, 

pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak 

tetap agar dapat digunakan optimal; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang 

kepegawaian secara rutin dan berkala serta 

memelihara file/dokumen kepegawaian seluruh pegawai 

Satpol PP guna terciptanya tertib administrasi 

kepegawaian; 

m. menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan 

pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian/pensiun, 

pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi 

pensiun (taspen), pengiriman peserta kesehatan dan 

pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan 

urusan kepegawaian lainnya; 

n. melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan 

sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan 
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rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan  tamu 

Satpol PP; 

o. mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, 

kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan 

kantor yang tertib, bersih, aman, dan nyaman; 

 

p. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di Sub Bagian umum; 

q. menghimpun dan mendokumentasi Standar 

Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing- 

masing Sub Bagian dan Seksi; 

r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

 

3. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah  

(1)  Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Satuan. 

(2)  Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Satuan dalam perumusan kebijakan teknis, 

pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan dibidang penegakan peraturan 

perundang–undangan Daerah yang meliputi pembinaan, 

pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan. 

 

(3)  Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis  di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan; 
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b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4)  Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-

undangan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang penegakan peraturan perundang-undangan; 

g. menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis 

kebijakan teknis penegakan peraturan perundang- 

undangan Daerah; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanakan  pengkajian 

bahan fasilitasi pelaksanaan penegakan peraturan 

perundang-undangan Daerah; 

i. menyelenggarakan fasilitasi penegakan peraturan 

perundang-undangan Daerah; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, 

pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan 
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perundang-undangan Daerah; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi/ 

kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi 

/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan 

peraturan perundang-undangan Daerah; 

l. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal 

serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

 

3.1  Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan  

(1) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dipimpin 

oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penegakan 

Peraturan Perundang-undangan Daerah. 

(2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan 

kegiatan di bidang pembinaan, pengawasan dan 

penyuluhan penegakan Peraturan Perundang-undangan 

Daerah. 

(3) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan 

dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai uraian tugas 

jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan 

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 
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secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, 

penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; 

g. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan 

perundang-undangan Daerah ; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun serta mengola 

bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan 

peraturan perundang-undangan Daerah ; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan, 

pengawasan dan penyuluhan, penegakan peraturan 

perundang-undangan Daerah ; 

j. menyiapkan bahan dan mengelola data dalam rangka 

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, penegakan 

peraturan perundang-undangan Daerah ; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang pembinaan, 

pengawasan dan penyuluhan; 

l. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

3.2  Seksi Penyelidikan dan Penyidikan  

(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Penegakan Peraturan 

Perundang-undangan Daerah. 
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(2) Kepala Seksi Penyelidikan  dan Penyidikan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang, Penegakan 

Peraturan Perundang-undangan Daerah dalam penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis,  pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan 

perundang- undangan Daerah. 

(3) Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai uraian tugas 

jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan  hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang penyelidikan dan penyidikan; 

g. menyiapkan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi 

penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan 

perundang- undangan Daerah; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk 

pelaksanaan dan teknis operasional penyelidikan dan 

penyidikan pelanggaran peraturan perundang- 

undangan Daerah. 

i. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis 

operasional fasilitasi dan pembinaan  pelaksanaan 

tugas Penyidik Pegawai negeri Sipil (PPNS); 

j. melaksanakan operasional fasilitasi dan pembinaan 

pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai negeri Sipil 

(PPNS); 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan 
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peningkatan dan pengembangan Penyidik Pegawai 

negeri Sipil (PPNS); 

l. menyiapkan bahan dan mengelola data hasil 

penyelidikan dan penyidikan pelangaraan peraturan 

perundang- undangan Daerah; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan 

dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang- 

undangan Daerah ; 

n. melaksanakan kebijakan teknis operasional penyidikan 

dan pemeriksaan  pelanggaran  peraturan perundang- 

undangan Daerah ; 

o. melaksanakan operasional penyidikan dan 

pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang- 

undangan Daerah ; 

p. melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan 

pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang– 

undangan Daerah dengan Institusi terkait di Daerah; 

                            
q. menyiapkan bahan dan melaksanakan analisa dan 

evaluasi terhadap jenis dan bentuk pelanggaran 

sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan 

pimpinan; 

r. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang  penyelidikan 

dan penyidikan; 

s. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

u. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal 

serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

v. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

 

4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat  

(1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 

(2) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Satuan dalam perumusan kebijakan 
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teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi, 

pengendalian dan kerja sama. 

(3) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis  di bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

sebagaimana mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan 

sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan; 
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f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, 

pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

h. merumuskan dan melaksanakan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat serta kerja sama operasional; 

i. mengkaji dan menyusun pedoman dan supervisi 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

j. menyiapkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta 

kerjasama operasional; 

k. merumuskan dan melaksanakan pengamanan dan 

pengawalan pimpinan daerah dan pejabat penting 

lainnya; 

l. merumuskan dan melaksanakan pengamanan gedung- 

gedung milik Pemerintah Daerah dan fasilitas penting 

lainnya; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi / 

kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / 

lembaga atau pihak ketiga di bidang ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat; 

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

4.1 Seksi Operasi dan Pengendalian  

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat. 

 

(2) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, 
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pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan 

pelaporan kegiatan di bidang operasional dan pengendalian 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

(3) Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai uraian tugas 

jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Operasi dan Pengendalian berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang- 

undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang operasi dan pengendalian; 

g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengamanan, 

pengawalan perjalanan/kunjungan dinas Bupati, tamu 

Daerah dan tamu Negara; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanaan sosialisasi 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

i. melaksanakan patroli wilayah dalam rangka 

menciptakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 

j. menyiapkan bahan dan mengendalikan operasional 

Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran 

pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta 

penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi 

teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang 

melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan 

Daerah dengan instansi terkait; 

l. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap 

dampak operasional pengendalian ketentraman dan 

ketertiban umum serta penegakan Peraturan 
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Perundang-undangan Daerah sebagai bahan 

pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

m. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang operasi dan 

pengendalian; 

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal 

serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

4. 2  Seksi Kerjasama 

(1) Seksi Kerjasama dipimpin oleh Kepala Seksi yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat. 

(2) Kepala Seksi Kerjasama mempunyai tugas pokok 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang kerjasama dalam permintaan/permohonan bantuan 

dan/atau bekerja sama dengan institusi dan/atau lembaga 

lainnya didasarkan atas hubungan fungsional, saling 

membantu, dan saling menghormati dengan 

mengutamakan kepentingan umum dengan memperhatikan 

hierarki dan kode etik birokrasi. 

(3)   Kepala Seksi Kerjasama dalam melaksanakan tugas pokok 

mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Kerjasama berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan kebijakan teknis Seksi Kerjasama; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan 

Seksi Kerjasama. 

h. penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan 

pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 

i. penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi/ 

kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ 

instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

k. menyiapkan bahan dan merancang kebijakan teknis 

dan fasilitasi dan pelaksanaan kerjasama peningkatan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

l. menyusun bahan dan data dibidang ketertiban umum 

dan ketentraman masyarakat; 

m. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi 

perizinan dan pelayanan umum di bidang ketertiban 

umum dan ketentraman masyarakat; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama 

operasional pengamanan dan penjagaan sarana dan 

prasarana gedung Pemerintah Daerah dalam  rangka 

menunjang ketentraman dan ketertiban umum 

daerah; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama 

operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat; 

p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama 

dalam rangka pengawasan dan penertiban terhadap 

aset daerah; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) Seksi Kerjasama; 

r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 
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s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal 

serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat  

(1) Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan  Masyaraka  

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan; 

(2) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan 

Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Satuan dalam perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi, 

evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang pengembangan 

sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, 

pelatihan dasar, pelatihan teknis dan peningkatan kapasitas 

anggota; 

(3) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan 

Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok 

melaksanakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis  di bidang 

sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang sumber daya aparatur dan perlindungan 

masyarakat; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber 

daya aparatur dan perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; 

dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan 

Masyarakat mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 

sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat 
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berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman 

pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- undangan 

sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman 

untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang sumber daya aparatur dan perlindungan 

masyarakat; 

g. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan 

program dan kegiatan di bidang sumber daya aparatur 

dan perlindungan masyarakat; 

h. menyiapkan bahan dan mengelola sumber daya aparatur 

dan perlindungan masyarakat; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan komunikasi dan 

fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pengembangan 

sumber daya aparatur  dan perlindungan masyarakat; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan 

operasional anggota; 

k. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 
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5.1  Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional  

(1) Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional  dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan 

Perlindungan Masyarakat. 

(2) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional 

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan 

Masyarakat dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan 

teknis, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang pelatihan dasar dan 

teknis fungsional Satuan. 

(3) Kepala Seksi Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pelatihan Dasar dan Teknis Fungsional berdasarkan 

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan 

peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f.      menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis 

dibidang pelatihan dasar dan teknis fungsional Satuan; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pelatihan dasar dan teknis fungsional Satuan; 

h. menyiapkan bahan, menyusun dan merencanakan 

progam kerja pelatihan  dasar dan teknis  fungsional 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

i.       menyiapkan bahan, menyusun dan merencanakan 

program kegiatan pelatihan dasar dan teknis Fungsional 

berdasarkan  peraturan perundang- undangan yang 

berlaku; 
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j.      menyiapkan bahan, menyusun dan melaksanakan 

konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi 

terkait dalam pelatihan dasar dan teknis fungsional; 

k. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 
Operasional Prosedur (SOP) di bidang pelatihan dasar 
dan teknis fungsional Satuan; 

l.      melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 
sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 
perintah atasan. 

 

5.2   Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi Masyarakat 

(1) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina Potensi 

Masyarakat dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat. 

(2) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina 

Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian tugas Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur dan 

Perlindungan Masyarakat dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, 

pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi 

dan pelaporan kegiatan di bidang perlindungan masyarakat 

dan bina potensi masyarakat. 

(3) Kepala Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dan Bina 

Potensi Masyarakat dalam melaksanakan tugas pokok 

mempunyai rincian tugas : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi Satuan  

Perlindungan  Masyarakat  dan  Bina  Potensi 

Masyarakat berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 

sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya 

serta memberikan arahan dan petunjuk baik secara lisan 

maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran 

pelaksanaan tugas; 
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d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan. 

f. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis di 

bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi 

masyarakat; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi 

masyarakat; 

h. menyiapkan bahan dan melaksanaan inventarisasi dan 

pendataan permasalahan di bidang pemberdayaan 

Satuan Perlindungan Masyarakat dan bina potensi 

masyarakat; 

i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan 

dan fasilitasi kegiatan di bidang  perlindungan 

masyarakat dan bina potensi masyarakat; 

j. melaksanakan dan pemantauan kegiatan di bidang 

perlindungan masyarakat dan potensi masyarakat; 

k. melaksanakan pengendalian dan pemantauan kegiatan di 

bidang perlindungan masyarakat; 

l. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang perlindungan 

masyarakat dan bina potensi masyarakat; 

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

6.  Bidang Pemadam Kebakaran 

(1) Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Satuan. 
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(2) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Satuan dalam 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pengkoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan 

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dibidang 

pencegahan, mitigasi, pemadaman dan penyelamatan 

kebakaran dan pemberdayaan masyarakat. 

(3) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan 

tugas pokok melaksanakan fungsi : 

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis  di bidang 

pemadam kebakaran; 

b. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang 

pemadam kebakaran; 

c. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di 

bidang pemadam kebakaran; 

d. pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pemadam 

kebakaran; 

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pemadam kebakaran; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala 

Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

(4) Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi   mempunyai uraian tugas jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang 

pemadam kebakaran berdasarkan peraturan perundang-

undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya 

sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

b. menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian 

permasalahan sesuai peraturan perundang-undangan 

agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien; 

c. membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan 

kompetensinya serta memberikan arahan baik secara 

lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 

tugas; 

d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan 

instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas; 

e. menelaah dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau 

pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pemadam kebakaran; 

g. menyiapkan bahan dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 
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bidang pemadam kebakaran; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pemadam kebakaran; 

i. penyiapan bahan merumuskan rencana operasional 

bidang pencegahan, pemadaman dan penyelamatan 

kebakaran serta pemberdayaan masyarakat; 

j. penyiapan bahan penggkoordinasian dan pelaksanaan 

kebijakan di bidang pencegahan, pemadaman dan 

penyelamatan kebakaran serta pemberdayaan 

masyarakat; 

k. penyiapan bahan dan melaksanakan hubungan kerja 

dengan instansi atau lembaga terkait di bidang 

pencegahan, pemadam kebakaran serta pemberdayaan 

masyarakat; 

l. penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan, 

evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang pencegahan, pemadaman dan 

Penyelamtan kebakaran serta pemberdayaan 

masyarakat; 

m. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan 

baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar 

pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal serta 

untuk menghindari penyimpangan; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

            6.1  Seksi Pemadaman dan Penyelamatan  

(1) Seksi Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh 

Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemadam 

Kebakaran. 

(2) Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala 

Bidang Pemadam Kebakaran dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, 

pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

pengelolaan, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di 

bidang pemadam  kebakaran dan usaha-usaha 

pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya 
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kebakaran, perlindungan terhadap keselamatan jiwa 

termasuk harta benda dari bahaya kebakaran serta 

memberikan bantuan kegiatan pertolongan dan atau 

penyelamatan dari akibat kebakaran. 

(3) Kepala Seksi Pemadaman dan Penyelamatan dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai uraian tugas 

jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pemadaman dan Penyelamatan berdasarkan hasil 

evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan 

perundang-undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka 

sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan; 

e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pemadaman dan penyelamatan; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pemadaman dan penyelamatan; 

h. menyiapkan bahan dan menyusun standar kebutuhan 

prasarana dan sarana pemadam kebakaran; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun standar operasional 

dan prosedur pemadaman dan penyelamatan; 

j. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya 

penanggulangan terhadap bahaya kebakaran; 

k. menyiapkan bahan pemberitahuan bantuan kegiatan 

pertolongan dan penyelamatan bencana kebakaran; 

l. menyiapkan bahan pelaksanaan pemeliharaan 

prasarana dan sarana pemadam kebakaran; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan dan 

pemeliharaan prasarana dan sarana pemadam 

kebakaran; 

n. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 
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sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

p. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal 

serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

              6.2  Seksi Pencegahan Kebakaran  

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh Kepala 

Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Pemadam Kebakaran. 

(2) Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 

Pemadam Kebakaran dalam penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, 

pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, 

fasilitasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang 

pemadam kebakaran dalam melaksanakan usaha-usaha 

pencegahan dan penanggulangan terhadap bahaya 

kebakaran, perlindungan terhadap keselamatan jiwa 

termasuk harta benda dari bahaya kebakaran serta 

memberikan bantuan dari akibat bencana kebakaran. 

(3) Kepala Seksi Pencegahan Kebakaran dalam 

melaksanakan tugas pokok mempunyai uraian tugas 

jabatan : 

a. menyusun rencana dan program kegiatan Seksi 

Pencegahan Kebakaran berdasarkan hasil evaluasi 

kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang- 

undangan; 

b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian 

permasalahan dan peraturan perundang-undangan; 

c. membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup 

tugasnya serta memberikan arahan dan petunjuk baik 

secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan 

kelancaran pelaksanaan tugas; 

d. melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal 

baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 

     mendapatkan informasi, masukan, serta dalam 

rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan 

kegiatan; 
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e. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang- 

undangan dan regulasi sektoral terkait lainnya sebagai 

bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan; 

f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di 

bidang pencegahan kebakaran; 

g. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman dan 

petunjuk teknis pelaksanaan program dan kegiatan di 

bidang pencegahan kebakaran; 

h. menyiapkan bahan pencegahan dan rencana aksi 

pengurangan risiko kebakaran berdasarkan pada 

penelitian dan pengembangan di bidang kebakaran; 

i. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman 

persyaratan analisis resiko kebakaran daerah; 

j. menyiapkan bahan dan menyusun  persyaratan 

standar teknis pencegahan kebakaran dan pedoman 

persyaratan teknis analisis resiko kebakaran daerah; 

k. menyiapkan bahan dan melaksanakan upaya 

pencegahan terhadap bahaya kebakaran; 

l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberitahuan 

bantuan kegiatan pertolongan dan penyelamatan 

kebakaran; 

m. menyiapkan bahan dan melaksanakan uji coba 

rencana penanggulangan kedaruratan kebakaran 

daerah; 

n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemasangan 

dan pengujian sistem peringatan dini kebakaran; 

o. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyuluhan, 

pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap 

darurat kebakaran; 

p. menyiapkan bahan dan menyusun data akurat, 

informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap 

darurat kebakaran daerah; 

q. menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar 

Operasional Prosedur (SOP) di bidang pencegahan 

kebakaran; 

r. melaksanakan monitoring, mengevaluasi, dan menilai 

kinerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 

s. membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada atasan 

sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan 

berikutnya; 

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 

atasan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian 

agar pelaksanaan kegiatan berjalan lancar dan optimal 
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serta untuk menghindari penyimpangan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan 

perintah atasan. 

 

7. Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan  

(1) Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan dipimpin oleh Kepala 

Satuan. 

(2) Kepala satuan secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional  

(1) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu di lingkungan 

Satpol PP mempunyai tugas dan tanggungjawab membantu 

sebagian tugas Kepala Satuan dalam melaksanakan 

kegiatan teknis sesuai dengan keahlian, keterampilan dan 

spesialisasinya masing-masing dan bersifat mandiri 

berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu dapat dibagi dalam 

Sub-Sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan masing-

masing, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 

selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. 

 

a. Jumlah Jabatan fungsional Tertentu ditentukan 

berdasarkan perumpuan, sifat dan jenis sesuai beban 

kerja, yang penetapan formasinya diatur dengan 

Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang- undangan yang berlaku. 

b.  Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Tertentu 

dilakukan oleh Instansi pembina sesuai dengan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku. 

 

2.2 Sumber Daya OPD 

2.2.1  Sumber Daya Manusia 

Keadaan kepegawaian atau Sumber Daya Manusia yang ada di 

Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan dilihat 

menurut golongan   Desember 2017 , dapat dirinci sebagai berikut : 
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Tabel 2.2.1 
Jumlah Pegawai Satpol PP di Kabupaten Grobogan 

 

NO UNIT / BIDANG 

Non 

PNS 

PNS 
JUMLAH 

ORANG 
GO

L  I 

GOL II GOL 

III 
GOL IV 

L P  L P L P L P L P 

1. Kepala Satuan   -  - -  1 - 1 - 

2. Sekretariat  2 - 2  4 1 1 - 6 3 

3. 

Bidang 

ketertiban 
umum dan 
ketenteraman 

masyarakat 

52  - 6 2 5 2 1 - 64 4 

4. 

Bidang 

Penegakan 
Perundang 

Undangan 
Daerah 

 1 - 6  5 1 - 1 11 3 

5. 

Bidang Sumber 

Daya Aparatur 
dan 

Perlindungan 
Masyarakat 

 1 - 2 - 2 - 1 - 5 1 

6 
Bidang 
Pemadaman 
Kebakaran 

74 3  3  2  1  80 3 

7. 
Tenaga Harian 
Lepas 

  -  - -  -  - - 

  126 7  19 2 18 4 5 1 167 14 

 Jumlah 133 - 21 22 6 182 

 
 

 
Tabel 2.2.2 

Data Pegawai berdasar Eselonisasi  
 

No Eselon 
Jumlah 

L P 

1. Eselon Iia 1 - 

2. Eselon IIIa 1  

3. Eselon IIIb 3 1 

4. Eselon Iva 7 - 

 Jumlah  13 
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Tabel 2.2.3 
Data Pegawai berdasar Tingkat Pendidikan Formal 

 

No Tingkat Pendidikan 
Jumlah 

L P 

1. Pasca Sarjana (S2) 4 1 

2. Sarjana S1 8 4 

3. Sarjana Muda 0 0 

4. 
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 

(SLTA) 
153 9 

5. 
Sekolah Lanjutan Tungkat Pertama 

(SLTP) 
2  

6. Sekolah Dasar (SD) 1 0 

  168 14 

 Jumlah 182 

 

Tabel 2.2.4 
Data Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural yang Telah Diikuti 

 

No Jenjang Struktural 
Jumlah 

L P 

1. Spamen - - 

2. Diklat Pim Tk III 5 1 

3. Diklat Pim Tk IV 6 - 

 Jumlah 12 

 
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Satuan Polisi Pamong 

Praja diwajibkan memakai pakaian dinas Satpol PP untuk menunjukan 

identitas Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas, 

lengkap beserta perlengkapan lainnya. Hal tersebut sesuai dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2013 tentang Pedoman 

Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi 

Pamong Praja. Adapun Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja terdiri 

dari : 

 

1. Pakaian Dinas harian ( PDH ) 

2. Pakaian Dinas Lapangan I (PDL I). 

3. Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II). 

4. Pakaian Dinas Upacara I (PDU I) 

5. Pakaian Dinas Upacara I (PDU II) 
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2.2.5. Aset Perangkat Daerah 

Sedangkan untuk perlengkapan sebagai sarana pendukung kegiatan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan yang dimiliki saat ini 

terdiri dari : 

Tabel 2.2.5 
Asset yang Dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 

    

No Nama Barang Satuan Jumlah Kondisi 

1 Jeep Unit 2 Baik 

2 Mobil Pick-up Unit 1 Baik 

3 Mobil Station Unit 6 Baik 

4 Sepeda motor Unit 8 Baik 

5 Truk Satpol PP Unit 27 Baik 

6 Mobil Pemadam Kebakaran Unit 6 Baik 

7 Mobil Tanki Unit 3 Baik 

8 Sepeda Motor Unit 8 Baik 

9 Mesin Gerinda Tangan Unit 2 Baik 

10 Genset Unit 1 Baik 

11 Pisau Pengerat Buah 2 Baik 

12 Gunting Plat Buah 2 Baik 

13 Mesin Ketik Unit 4 Kurang Baik 

14 Lemari Besi Buah 11 Baik 

15 Rak Besi/Metal Buah 6 Baik 

16 Rak Arsip (Kayu) Buah 2 Baik 

17 Filling Besi/Metal Buah 16 Baik 

18 Brankas Buah 1 Baik 

19 Papan Nama Istansi Buah 3 Baik 

20 Papan Pengumuman Buah 1 Baik 

21 Papan Tulis Buah 4 Baik 

22 Papan Tulis whaite Buah 1 Baik 

23 Peta Buah 3 Baik 

24 Mesin Absensi Unit 1 Baik 

25 Papan Informasi/Data Buah 2 Baik 

26 Papan Struktural Buah 1 Baik 

27 Papan Urut Kepangkatan Buah 1 Baik 

28 Dahrem Buah 20 Baik 

29 Lampu Pengatur Lalu-lintas Buah 21 Baik 

30 Sanggurdi Buah 2 Baik 

31 Lemari Kayu Buah 3 Baik 

32 Meja Kayu Buah 3 Baik 

33 Kursi Besi Buah 10 Baik 

34 Kursi Kayu Buah 28 Baik 

35 Bangku tunggu Buah 3 Baik 

36 Tempat Tidur Besi  Buah 14 Baik 

37 Meja Tulis Buah 25 Baik 

38 Meja Telpon Buah 2 Baik 

39 Kursi Rapat Buah 20 Baik 

40 Kursi Putar Buah 5 Baik 

41 Meja Komputer Buah 4 Baik 
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42 Kasur Buah 3 Baik 

43 Meja Tulis Biro Buah 5 Baik 

44 Almari TV Buah 1 Baik 

45 Meja Tamu Buah 1 Baik 

46 Jam Mekanis Buah 3 Baik 

47 AC Ruangan Unit 5 Baik 

48 Kipas Angin Buah 8 Kurang Baik 

49 Televisi Buah 4 Baik 

50 UPS/Stabilizer Buah 4 Kurang baik 

51 Gambar Presiden dan Wapres. Buah 2 Baik 

52 Gambar Bupati. Buah 2 Baik 

53 Tangga Alumunium Buah 2 Baik 

54 Dispenser Buah 5 Baik 

55 Handycam Unit 2 Baik 

56 Pemadam Portable Unit 4 Baik 

57 Hidran Kebakaran Unit 1 Baik 

58 Komputer Unit 9 Baik 

59 Komputer Note Book Unit 4 Baik 

60 Ipad/Komputer Table Unit 2 Baik 

61 Printer komp. Unit 9 Baik 

62 Monitor LCD Unit 1 Baik 

63 Meja Tulis Biro Buah 5 Baik 

64 Meja Tulis Buah 5 Baik 

65 Kursi Buah 8 Baik 

66 Meja 1/2  Biro Buah 1 Baik 

67 Almari pintu dua Buah 2 Baik 

68 DVD Unit 1 Kurang baik 

69 Camera CCTV Unit 26 Kurang baik  

70 Camera Unit 7 Kurang baik 

71 Megaphone Unit 1 Baik 

72 Loudspeaker Unit 1 Baik 

73 Pesawat Telephone Unit 2 Baik 

74 Pesawat HT Unit 41 Kurang baik 

75 Radio RIG Unit 4 Baik 

76 Pesawat RIG / Interkom Unit 1 Baik 

77 Radio VHF Unit 3 Baik 

78 Alat Khusus SAR /Pompa Distribusi Unit 3 Baik 

79 Alat Khusus SAR /Selang Water Gun Unit 5 Baik 

80 Alat Khusus SAR /Conektor Unit 1 Baik 

81 Lampu Sirine Unit 1 Baik 

82 Lampu Senter Buah 39 Baik 

83 Helm Buah 20 Baik 

84 Tameng/Perisai Buah 31 Baik 

85 
Bangunan Gedung Permanen UPTD 

dan Posko Damkar 
Buah 2 Baik 

86 Gedung Garasi/Pool Damkar Buah 1 Baik 

87 Sumber Daya Pompa Buah 1 Baik 

88 Instalasi Listrik Rumah/Gedung Unit 2 Baik 

89 Jaringan Telpon di Atas Tanah Unit 3 Baik 

90 Bass Drum Buah 2 Baik 

91 Snare drum Buah 6 Baik 

92 Bellyra Buah 4 Baik 
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2.3  Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja 

  Capaian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan selama 

tahun 2011 - 2015 sebagai indikator kinerja dan acuan keberhasilan 

dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penegakan peraturan daerah, 

penyelenggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sebagai 

gambaran keberhasilan proyeksi kinerja penyelesaian pelanggaran Perda 

di Kabupaten Grobogan dapat dijelaskan sebagi berikut :  

a. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah ( % ). 

Penanganan dan penyelesaian kasus penegakan Peraturan 

Daerah, Keputusan Bupati dan Peraturan Bupati di wilayah 

Kabupaten Grobogan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Grobogan selama ini telah dilakukan dengan bekerja sama dengan 

aparat penegak hukum yang lainnya serta berkoordinasi dengan OPD 

yang mengampu Perda. Sampai dengan tahun 2016 kabupaten 

Grobogan memiliki lebih dari 400 peraturan daerah dan jumlah 

tersebut ada 37 Peraturan daerah yang didalamnya memuat sanksi, 

baik sanksi adminiatrasi maupun sanksi pidana. Hal ini tentu saja 

menjadi tanggung jawab Satpol PP dalam melakukan penegakannya.  

Cakupan penegakan perda oleh Satpol PPP Kabupaten Grobogan  

dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 secara persentase telah 

mengalami kenaikan dari 58 % pada tahun 2011 menjadi 78 % pada 

tahun 2016. Meskipun demikian selama ini masih banyak ditemukan 

pelanggara seperti Perda Nomor 3 tahun 2011 tentang Izin Gangguan, 

Perda Nomor 15 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 

16 tahun 2014 tentang penataan dan Pemberdayaan PKL serta Perda 

Kabupaten Grobogan Nomor 14 tahun 2011 tentang bangunan 

Gedung. Hal ini dapat dilihat dari banyakknya kegiatan usaha karaoke 

yang belum memiliki izin, banyaknya PKL yang melanggar jam tayang 

dalam berjualan serta banyaknya penjualan minuman beralkhohol 

93 Terompet Buah 10 Baik 

94 Cymbals 16" Buah 2 Baik 

95 Tuba Buah 2 Baik 

96 Trombone Buah 4 Baik 

97 Tenor Drum Buah 4 Baik 

98 Tenor Saxophone Buah 2 Baik 

99 Alto saxophone Buah 2 Baik 

100 Baritone Buah 2 Baik 

101 Mellophone Buah 4 Baik 
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atau minuman keras tanpa memiliki izin dari pemerintah daerah. 

Disamping itu ditemukan juga bangunan yang tidak memiliki izin 

bangunan atau teklah dimulai tahap pembangunan sebelum izin yag 

dimiliki keluar. 

Beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya pelanggaran 

tersebut antara lain adalah karena terbatasnya jumlah personil Satpol 

PP, terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP 

serta masih rendahnya pengetahuan dan partisipasi dari masyarakat 

yang ada di Kabupaten Grobogan. belum dipahami seperti Perda 

Nomor 3 tahun 2011 tentang Izin Gangguan, Perda Nomor 15 Tahun 

2014 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 16 tahun 2014 tentang 

penataan dan Pemberdayaan PKL serta Perda Kabupaten Grobogan 

Nomor 14 tahun 2011 tentang bangunan Gedung, Perda Nomor 3 

tahun 2011 tentang Izin Gangguan, Perda Nomor 15 Tahun 2014 

tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 16 tahun 2014 tentang 

Penataan dan Pemberdayaan PKL serta Perda Kabupaten Grobogan 

Nomor 14 tahun 2011 tentang bangunan Gedung.  

Adapun secara umum cakupan penegakan perda oleh Satpol PP 

Kabupaten Grobogan adalah tahun 2011 mencapai 43%, tahun 2012 

mencapai 44 %, tahun 2013 mencapai 47 %,  tahun 2014 mencapai 49 

% dan 2015 mencapai 77,8 %. 

b. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 Ketentraman,  Kebersihan 

dan keindahan ) di Kabupaten Grobogan. 

Capaian kinerja penyelesaian pelanggaran K3 (Ketentraman, 

Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten Grobogan selama 5  (lima ) 

tahun mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 secara umum telah 

berjalan dengan baik dan dari tahun ke tahun cenderung mangalami 

kenaikan dalam penanganan tingkat penyelesaian pelanggaran K3 

(Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan) di Kabupaten Grobogan, 

yaitu  pada tahun 2011 mencapai 43,9 %, tahun 2012 mencapai 46,7 

%, 2013 mencapai 48,5%, tahun 2014 mencapai 50,4 % dan pada 

tahun 2015 mencapai 52 %. 

Dari uraian tersebut maka dapat diketahui bahwa meskipun kegiatan 

penegakan perda dan patroli trantibum telah dilakakukan oleh Satpol 

PP Kabupaten Grobogan, namun demikian persentasenya masih 

belum maksimal sehingga perlu untuk lebih ditingkatkan lagi. Oleh 
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karena itu maka perlu didukung oleh jumlah personil yang memadai, 

ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat mendukung kegiatan 

serta dukungan anggaran yang yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan-kegiatan  tersebut. 

c. Cakupan Patroli petugas Satuan Polisi Pamong Praja 

Salah satu upaya yang dilakukan oleh satpol PP Kabupaten 

Grobogan untuk memelihara keteentraman dan ketertiban umum di 

masyarakat adalah dengan mengadakan patroli ketentraman dan 

ketertiban umum di Wilayah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Grobogan dengan didukung oleh Kasi Trantib beserta stafnya di 

masing-masing kecamatan  baik secrara mandiri maupun bersama 

dengan aparat keamanan lainnya telah melaksanakan kegiatan patroli 

untuk mencegah gangguan trantibum, khususnya pada wilayah-

wilayah yang rawan gangguan trantibum.  

Selama ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam 

melaksanakan kegiatan trantibum antara lain adalah luas wilayah 

kabupaten Grobogan, terbatasnya jumlah personil serta kendaraan 

untuk melaksnakan patroli serta belum adanya peta daerah rawan 

gangguan trantibum yang memadai. Dengan adanya berbagai kendala 

tersebut menyebabkan cakupan patroli gangguan tranrtibum di 

Kabupaten Grobogan belum dapat berjalan maksimal. Secara umum 

cakupan patroli gangguan Trantibum adalah tahun 2011 mencapai 

42,1 %, tahun 2012 mencapai 43,2 %, 2013 mencapai 45,6%, tahun 

2014 mencapai 47,5 % dan pada tahun 2015 mencapai 51,3%. 

Dengan melihat berbagai permasalahan tersebut maka pada 

pertengahan tahun 2016 satpol PP Kabupaten Grobogan dengan 

difasilitasi oleh satpol PP Propinsi Jawa Tengah telah membentuk 

Kader Siaga Trantibum (KST) di  wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan 

Tawangharjo, Kecamatan Grobogan, Kecamatan Purwodadi, 

Kecamatan Toroh dan Kecamatan Penawangan. Dengan terbentuknya 

KST ini maka diharapkan akan menjadi jejaring yag dapat berfungsi 

secara efektif untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini apabila di 

wilayah kecamatan terjadi gangguan trantibum.  

d. Rasio Jumlah Satuan Polisi Pamong Praja 

Personil Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unsur pendukung 

tugas Bupati di bidang penegakan Peraturan daerah, penyelenggaran 
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ketertiban umum dan ketentraman masyarakat  mempunyai peran 

penting dalam penegakan perda dan penyelenggaraan Trantibum 

diwilayah Kabupaten Grobogan, apalagi Kabupaten Grobogan memiliki 

wilayah yang sangat luas dan jumlah penduduk  Kabupaten Grobogan 

lebih dari 1,4 juta jiwa. Oleh karena itu maka perlu didukung adanya 

personil Satpol PP yang cukup serta memiliki sumber daya manusia 

yang tinggi, profesional, memiliki keahlian dan ketrampilan di bidang 

trantib dan penegakan perda serta dilengkapi dengan sarana dan 

prasarana yang memadai sehingga dapat mencapai  sasaran yang 

diharapkan yakni terciptanya  trantibum di Kabupaten Grobogan. 

Pada saat ini jumlah Satpol PP dan Damkar Kabupaten Grobogan 

hanya berjumlah 182 orang dan dari angka tersebut hanya 49 orang 

yang sudah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan anggota linmas 

9.344 orang se kabupaten Grobogan.  

 

Berikut ini disajikan tabel capaian kinerja Satpol PP Kabupaten 

Grobogan tahun 2011-2015. 

Tabel 2.3 

Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 
 

NO Indikator Kinerja  
Realisasi Capaian Tahun ke- 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Cakupan penegakan peraturan 

daerah dan peraturan kepala 
daerah di kabupaten/kota 

40 48 53 58 61 

2 Tingkat penyelesaian 

pelanggaran K3 (ketertiban, 
ketentraman, keindahan) di 

Kabupaten 

35 38 43 47 50 

3 Persentase Cakupan patroli 

petugas Satpol PP 
54 54 55 59 67 

4 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja 
per 10.000 penduduk  0,38 0,38 0,38 0,38 1,16 
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Tabel 2.3.1 
 

NO Indikator 
Target 
IKK 

SPM 

Kondisi Tahun  

2011 2012 2013 2014 2015 

target 
reali

sasi 
target 

reali

sasi 
target 

reali

sasi 
target 

reali

sasi 
target 

reali

sasi 

1 Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
peraturan kepala 
daerah di 
kabupaten/kota 

3 3 35 40 40 48 50 53 54 58 55 61   

2 Tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran K3 
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) di 

Kabupaten 

3 3 30 35 34 38 40 43 45 47 45 50   

3 Persentase 
Cakupan patroli 
petugas Satpol 
PP 

3 3 50 54 50 54 50 55 55 59 60 67   

4 Rasio jumlah Polisi 

Pamong Praja per 
10.000 penduduk  

3 3 0,35 0,38 0,35 0,38 0,35 0,38 0,35 0,38 1,1 1.16   
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Berikut ini disajikan tabel realisasi anggaran Satpol PP Kabupaten Grobogan tahun 2011-2015. 

Tabel 2.3.2 

Realisasi Anggaran Satpol PP Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 

NO Program/ Kegiatan 

Anggaran Pada Tahun ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun ke- 
Rasio antara Realisasi dan 

Anggaran Tahun ke-  

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 
201
1 

20
12 

201
3 

201
4 

201
5 

  Program Pelayanan 
Administrasi 
Perkantoran 

               

  Penyediaan Jasa 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

11.355.000 0 0 0 0 11.355.000 
         

  Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

0 3.600.000 4.000.000 4.000.000 4.500.000 
 

3.346.845 2.534.726 2.576.139 3.019.000 
 

93 63 64 67 

  Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor 

50.000.000 11.355.000 12.000.000 12.000.000 22.000.000 
 

11.355.000 12.000.000 10.690.000 21.980.022 - 100 100 89 100 

  Penyediaan Alat Tulis 
Kantor 

20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 20.000.000 19.405.000 20.000.000 100 100 100 97 100 

  Penyediaan Barang 

Cetakan dan 
Penggandaan 

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 13.385.000 15.000.000 100 100 100 89 100 

  Penyediaan Peralatan 

dan Perlengkapan 
Kantor 

50.000.000 60.000.000 36.937.000 36.937.000 10.000.000 50.000.000 58.675.500 36.937.000 35.832.000 9.390.000 100 98 100 97 94 

  Penyediaan Bahan 
Bacaan dan 

Peraturan Perundang-
Undangan 

2.100.000 2.100.000 2.400.000 2.400.000 3.000.000 2.100.000 2.100.000 2.400.000 2.200.000 3.000.000 100 100 100 92 100 

  Penyediaan Makanan 

dan Minuman 

20.675.000 20.675.000 35.675.000 25.675.000 20.000.000 20.675.000 20.675.000 35.675.000 21.300.000 20.000.000 100 100 100 83 100 

  Rapat-Rapat 
Koordinasi dan 

Konsultasi Ke Luar 
Daerah 
 
 

 
  

102.000.000 135.000.000 156.795.000 196.795.000 152.000.000 89.480.000 135.000.000 156.795.000 181.932.400 151.212.915 88 100 100 92 99 

 
 
 

  



51 

 

Renstra  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 2016 – 2021                                               

 

  Rapat-rapat 
koordinasi ke dalam 
daerah 

0 - 14.765.000 14.765.000 45.000.000 
 

0 14.765.000 12.510.000 44.179.912 
  

100 85 98 

  Penyedia jasa Pegawai 

Tidak Tetap 

14.267.000 
    

0 
         

  Program 
Peningkatan Sarana 

dan Prasarana 
Aparatur 

               

  Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 
Kendaraan 
Dinas/Operasional 

70.000.000 70.000.000 63.440.000 100.000.000 75.000.000 70.000.000 70.000.000 63.440.000 90.477.000 74.634.025 100 100 100 90 100 

  Pengadaan Peralatan 

dan perlengkapan 
Kerja 

- 
   

20.000.000 
    

17.763.500 
    

89 

  Program 

Peningkatan 
Disiplin Aparatur 

               

  Pengadaan Pakaian 

Dinas Beserta 
Perlengkapannya 

55.150.000 65.150.000 76.945.000 100.000.000 75.000.000 54.432.500 64.000.000 71.050.000 96.495.000 73.387.500 99 98 92 96 98 

  Program 

Peningkatan 
Kapasitas Sumber 
Daya Aparatur 

               

  Peningkatan Sumber 

Daya Manusia 

 
50.000.000 25.000.000 50.000.000 50.000.000 

 
50.000.000 25.000.000 49.960.000 48.425.000 

 
100 100 100 97 

  Kesamaptaan Personil 
Satpol PP 

   
40.000.000 

    
39.330.000 

    
98 

 

  Peningkatan Sumber 
Daya Manusia Tim 
Korsik 

    
75.000.000 

    
75.000.000 

    
100 

  Yustisi PPNS 
    

30.000.000 
    

19.516.000 
    

65 

  Program 
Peningkatan 
Pengembangan 
Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja 
dan Keuangan 

               

  Penyusunan 

Pelaporan Keuangan 
Akhir Tahun 

  
15.000.000 15.000.000 20.000.000 

  
15.000.000 11.884.500 20.000.000 

  
100 79 100 

  Pengelolaan Asset 
 

15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 
 

12.850.000 15.000.000 13.312.500 15.000.000 
 

86 100 89 100 
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  Program 
Peningkatan 
Keamanan dan 
Kenyamanan 

Lingkungan 

               

  Pembinaan dan 
Pengawasan 
Pelaksanaan 

Peraturan Daerah 

155.828.000 211.908.000 211.806.000 400.528.000 285.000.000 140.888.000 207.579.100 207.179.500 315.550.168 221.003.922 90 98 98 79 78 

  Pengamanan 
Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

300.000.000 265.700.000 265.700.000 265.700.000 265.700.000 39.850.000 254.750.000 238.275.000 247.775.700 257.812.100 13 96 90 93 97 

  Pengawasan dan 
Pengumpulan 

Informasi Hasil 
Tembakau Yang Tidak 
Dilekati Pita Cukai 
atau Dilekati Pita 

Cukai Palsu di 
Peredaran atau 
Tempat Penjualan 
Eceran 

200.000.000 200.000.000 200.000.000 150.000.000 150.000.000 191.375.000 192.111.500 168.220.850 139.110.000 148.638.350 96 96 84 93 99 

  Pengamanan kantor 
dan Rumah Dinas 
Pejabat 

540.708.000 460.557.000 462.582.000 
  

540.492.000 452.287.000 451.283.000 
  

100 98 98 
  

  Piket Ketentraman 
dan Ketertiban Umum 
Kecamatan 

   
277.609.000 270.000.000 

   
275.267.450 269.488.500 

   
99 100 

  Piket Pengamanan 

Kantor dan Rumah 
Dinas Pejabat VIP 
Kabupaten 

   
217.397.000 288.708.500 

   
214.475.350 287.008.500 

   
99 99 

  Pembinaan Pedagang 
Kaki Lima 

40.000.000 40.000.000 40.000.000 
 

35.000.000 39.850.000 
 

39.640.000 
 

34.099.500 100 - 99 
 

97 

  Pembinaan PKL, 

Pekerja Hiburan, 
Generasi Muda 
Pelajar 

               

  Penyusunan Raperda 
PPNS 

    
48.000.000 

    
31.809.000 

    
66 

  Pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati 

300.000.000 - 
  

257.137.000 174.350.000 
   

156.523.600 58 
   

61 

  Pengamanan 
Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur 

Jateng 

 
- 40.000.000 

    
40.000.000 

    
100 
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  Pengamanan 

Pemilihan Kepala 
Desa 

 
770.000.000 

     
765.450.000 

   
- 

   

  Pemilihan Umum 

Legislatif 

   
40.000.000 

    
39.800.000 

    
100 

 

  Pemilihan Presiden 
dan Wakil Presiden 

   
40.000.000 

    
34.500.000 

    
86 

 

  Pengadaan Trafficcon 
 

25.000.000 
    

25.000.000 
    

100 
   

  Program 
Pemeliharaan 
Kantrantibmas dan 
Pencegahan Tindak 

Kriminal 

               

  Forum Penegakan 
Peraturan Daerah 

   
30.000.000 4.000.000 

   
15.457.500 4.000.000 

   
52 100 
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2.3.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP 

        2.3.3.1 Tantangan Pelayanan Satpol PP 

Sesuai dengan ketentuan Perda no 71 tahun 2016, Satuan Polisi 

Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Terdapat beberapa 

tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP meliputi sebagai berikut.  

1. Selama kurun waktu 2011 - 2016 masih terdapat banyak sekali 

pelanggaran perda pembangunan dan juga gangguan terhadap 

kententraman dan ketertiban umum di Kabupaten Grobogan. Hal 

ini antara lain disebabkan karena masih rendahnya kepatuhan 

hukum masyarakat terhadap perda dan perkada.  

2. Semakin banyaknya aset pemerintah daerah dan titik titik strategis 

yang perlu mendapat pengamanan. 

3. Maraknya tempat hiburan caffe/Karaoke, Hotel, rumah kost  yang 

perlu di awasi keberadaanya sehingga tidak mengganggu 

keamanan, ketertiban umum dam kenyamanan lingkungan sekitar. 

4. Adanya keluhan dari masyarakat tentang maraknya  para pelajar 

yang nongkrong di warung warung kopi maupun warnet disaat jam 

pelajaran sekolah yang perlu dipantau pergaulan remaja sehingga 

tidak terjerumus pada pergaulan bebas, merokok dan minum 

minuman beralkohol. 

 

         2.3.3.2 Peluang Pelayanan Satpol PP 

Beberapa peluang yang dapat dimanfatkan dalam pengembangan 

pelayanan Satpol PP meliputi sebagai berikut.  

1. Satpol PP memiliki kewenangan yang besar dalam penegakan Perda 

dan Perkada. Salah satu wujud pelayanan kepada masyarakat yang 

harus dilakukan oleh satpol PP adalah penegakan supremasi 

hukum terhadap para pelanggar Peraturan Daerah, Peraturan 

Bupati dan Keputusan Bupati serta penyelenggaraaan ketentraman 

dan ketertiban umum masyarakat  di Kabupaten Grobogan.  
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2. Keberadaan Satpol PP sangat diperlukan oleh seluruh masyarakat 

di Kabupaten Grobogan karena ketentraman dan ketertiban umum 

merupakan kebutuhan yang mendasar dan merupakan prasyarat 

utama bagi terlaksananya pelyanan publik dan pelaksanaaan 

pembangunan.  

3. Adanya dukungan yang signifikan dari Pemerintah Daerah (Kepala 

Daerah dan DPRD);  

4. Adanya kemitraan dengan TNI/Polri, Tokoh agama, Tokoh 

Masyarakat dan LSM; 

5. Kebijakan Pemerintah Daerah terkait pengembangan Kompetensi 

Aparatur dan upaya pengembangan kompetensi dari pemerintah 

Provinsi. 

2.3.3.2  Tugas Pokok , Fungsi dan Kewenangan Satpol PP 

        Tugas pokok  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Grobogan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 12 

Tahun 2005 adalah “ Memelihara dan menyelenggarakan 

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta 

menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan 

Bupati. “ 

                     Sedangkan  fungsinya  yaitu :   

1. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman 

masyarakat dan ketertiban umum serta penegakan 

Peraturan Daerah dan Peraturan atau Keputusan Bupati. 

2. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman masyarakat dan ketertiban umum di daerah. 

3. Pelaksanaan kebijakan penegakkan peraturan Daerah dan 

Peraturan atau Keputusan Bupati. 

4. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban 

umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

atau Keputusan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, 

Penyididk Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan atau aparatur 

lainnya. 
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5. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan 

mentaati Peraturan Daerah dan peraturan atau Keputusan 

Bupati. 

Adapun Urusan yang menjadi kewenangan OPD  Satpol PP 

Kabupaten Grobogan adalah : 

1.  Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan 

hukum yang mengganggu ketentraman masyarakat dan 

ketertiban umum. 

2. Melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan daerah dan peraturan atau Keputusan Bupati. 

3. Melakukan tindakan refresif non yustisial terhadap 

wargamasyarakat atau badan hukum yang melakukan 

pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan atau 

Keputusan Bupati.  
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BAB III 

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 
  

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan 

Satpol PP  

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan yang 

dihadapi Satpol PP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hasil 

identifikasi permasalahan yang dihadapi satpol PP sebagai berikut : 

1. Belum optimalnya penegakan dan penanganan pelanggaran 

Perda / Perkada yang terjadi. Hal ini disebabkan kurangnya 

penyuluhan dan penanganan pelanggaran Perda/ Perkada belum 

menjangkau seluruh desa/kelurahan dan ketaatan hukum 

masyarakat relatif rendah. 

2. Kurangnya kegiatan patroli yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan 

belum dapat menjangkau seluruh wilayah. 

3. Terbatasnya jumlah personil Satpol PP yaitu sebanyak 182 orang 

dibandingkan dengan jumlah penduduknya sebanyak 1.343.960 

jiwa dan luas wilayah sebesar 1.975,86 Km2, sehingga pelayanan 

belum optimal. 

4. Terbatasnya  jumlah anggota Damkar yaitu sebanyak 77 orang 

dibandingkan dengan luas wilayah 

5. Masih kurangnya jumlah anggota Perlindungan Masyarakat 

(LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH) dan kurang merata 

penyebarannya di seluruh wiayah. 

6.  Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam enyelenggaraan 

keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat terutama  

dikawasan pinggiran.  

Permasalahan utama dari Satpol PP adalah masih tingginya tingkat 

pelanggaran K3 ( Ketenteraman, Ketertiban dan Keindahan ) Kabupaten 

Grobogan, dengan akar masalah sebagai berikut: 

a. Rendahnya Kompetensi SDM untuk melaksanakan patroli dan 

penegakan perda. 

b. Terbatasnya Jumlah Personil Satpol PP, Pejabat PPNS dan 

Damkar 
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c. Rendahnya Disiplin Anggota  

d. Kurangnya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung 

pelaksanaan patroli, operasi penegakan perda dan pemadaman 

kebakaran,bencana alam 

e. Kepatuhan masyarakat dan pelaku usaha terhadap Perda masih 

kurang 

f. Penegakan terhadap pelanggaran perda masih belum optimal 

g. Terbatasnya anggaran untuk melaksanakan operasi Yustisi 

h. Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan 

ketertiban umum masih kurang 

i. Partisipasi masyarakat akan bahaya kebakaran dan bencan alam 

masih kurang 

j. Alokasi anggaran untuk patroli dalam menjaga  ketenteraman 

dan ketertiban umum masih kurang. 

 

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala     

daerah Terpilih 

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Satpol PP 

yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil 

kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi 

permasalahan pelayanan Satpol PP, dipaparkan apa saja faktor-faktor 

penghambat dan pendorong pelayanan Satpol PP yang dapat 

mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan wakil Bupati.  

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala 

daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu 

pilkada. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa 

depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama lima tahun 

sesuai misi yang diemban. Visi pembangunan jangka menengah 

Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021 adalah :   

   

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Grobogan yang 

Sejahtera Secara Utuh dan Menyeluruh” 
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Berdasarkan pernyataan visi di atas, terdapat dua frase yaitu: 

masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara utuh dan 

masyarakat Kabupaten Grobogan yang sejahtera secara menyeluruh. 

Penjelasan yang dimaksud dengan visi tersebut adalah : 

1. Masyarakat yang sejahtera secara utuh, mengandung maksud 

bahwa tercipta kondisi masyarakat di Kabupaten yang sehat, 

selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun materiil. 

Artinya masyarakat Kabupaten Grobogan dapat terpenuhi sandang, 

pangan, kesehatan, pendidikan, memiliki usia harapan hidup yang 

tinggi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan memiliki pendapatan 

perkapita yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Selain terpenuhinya 

kebutuhan secara materiil, masyarakat merasa aman dalam 

menjalani kehidupannya, terhindar dari ancaman kemanan dan 

ketertiban lingkungan.  

2. Masyarakat yang sejahtera secara menyeluruh, mengandung 

maksud bahwa kondisi masyarakat Kabupaten Grobogan yang 

sehat, selamat, makmur, aman sentosa, baik secara moril maupun 

materiil menyeluruh pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh 

wilayah kabupaten. Ditandani dengan menurunnya tingkat 

kesenjangan kelompok pendapatan masyarakat, pertumbuhan 

ekonimi yang merata dan menurunnya kesenjangan antar wilayah. 

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang 

akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi menjadi 

penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta 

arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan 

ditempuh untuk mencapai visi. Untuk mencapai visi “Terwujudnya 

Masyarakat Kabupaten Grobogan yang Sejahtera Secara Utuh dan 

Menyeluruh”, ditetapkan 9 (sembilan) misi yaitu : 

1. Membangun dan meningkatkan infrastruktur jalan-jembatan, 

perhubungan, perumahan-pemukiman, dan sumberdaya air 

2. Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan 

3. Pengembangan   ekonomi kerakyatan bidang UMKM, industri, 

perdagangan, koperasi dan pariwisata 
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4. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan 

pemberdayaan masyarakat, keolahragaan pemuda, KB dan 

pelayanan sosial dasar lainnya  

5. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan 

penyerapan tenaga kerja 

6. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, tata kelola 

pemerintahan yang akuntabel dan kualitas pelayanan publik  

7. Meningkatan kelestarian sumberdaya alam, lingkungan hidup dan 

kualitas penataan ruang 

8. Meningkatkan penghayatan nilai-nilai keagamaan dan pelestarian 

budaya masyarakat  

9. Meningkatkan pemerataan pendapatan, pembangunan antar 

wilayah, kesetaraan gender, perlindungan anak  dan 

penanggulangan kemiskinan.  

Satpol PP mendukung Misi 5: Mewujudkan iklim investasi yang 

kondusif dan peningatan penyerapan tenaga kerja, dengan tujuan 

Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam penegakan 

hokum, sasaran Menurunnya pelanggaran produk hukum daerah, dan 

indikator sasaran Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, 

ketentraman, keindahan). 

 

Tabel 3.2.1 
Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP 

Kabupaten Grobogan dalam Mendukung Misi yang ke 5 Bupati 

Grobogan 
 

Misi yang ke 5 Bupati 
Grobogan 

Faktor Pendorong dan 
Penghambat  

Satpol PP Kab. Grobogan 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

Mewujudkan iklim investasi 
yang kondusif dan peningatan 

penyerapan tenaga kerja 
 
Sasaran:Meningkatnya realisasi 

inventasi dan kualitas 
pelayanan perijinan penanaman 

modal. Tumbuhnya UMKM dan 

Tersedianya 
personil Satpol 

PP yang siap 
melakukan 
penegakan 

perda/perkada, 
dan pembinaan 

ketentraman 

• Partisipasi 
masyarakat 
dalam 
memelihara 

ketertiban 
umum dan 
ketentraman 

masih kurang 
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minat masyarakat Kabupaten 

Grobogan dalam pengembangan 
usaha yang berdampak pada 
meningkatnya kesejahteraan 

masyarakat  

dan ketertiban 

umum  guna 
Mewujudkan 
iklim investasi 

yang kondusif  

yang secara 

tidak 
langsung 
menghambat 

iklim 
investasi  

 

 

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satpol 

PP Provinsi Jawa Tengah 

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri 

Dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019, 

agenda penyelenggaraan pemerintahan umum, yang meliputi:  

1. Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah Serta Kerjasama 

Daerah 

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penyelenggaraan 

hubungan Pusat dan Daerah, melalui peningkatan peran gubernur 

sebagai wakil pemerintah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 

kerjasama daerah, pelayanan publik, dan pembinaan kecamatan. 

2. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan, Perkotaan dan Batas 

Negara  

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kawasan 

khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau 

kecil terluar yang dikembangkan. 

3. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan 

Masyarakat 

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas 

aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman, 

ketertiban dan perlindungan masyarakat. 

4. Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran 

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan kapasitas aparat dan 

kelembagaan dalam upaya pencegahan penanggulangan bencana 

dan bahaya kebakaran. 
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5. Penataaan Wilayah Administrasi, Penegasan Batas Daerah Dan 

Toponimi 

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan penataan administrasi 

wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi. 

6. Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat 

Bina Administrasi Kewilayahan 

Dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan dukungan pelayanan 

teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 

 

Berdasarkan agenda penyelenggaraan pemerintahan umum 

diatas, yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP adalah agenda 

ke-3 yaitu: Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban Dan Perlindungan 

Masyarakat. Faktor penghambat ataupun faktor pendorong yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP diuraikan pada 

tabel berikut : 

Tabel 3.3.2 

Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP 
Kabupaten Grobogan dalam Mendukung Sasaran Renstra 

Kementerian Dalam Negeri 

 

Sasaran Renstra Kemendagri 

Faktor Pendorong dan 

Penghambat  
Satpol PP Kab. Grobogan 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

Pembinaan Ketenteraman, 
Ketertiban Dan Perlindungan 
Masyarakat 

 
Sasaran: peningkatan 
pembinaan kapasitas aparat 

dan kelembagaan Satuan Polisi 
Pamong Praja dan Satuan 

Perlindungan Masyarakat 
dalam menciptakan 
ketenteraman, ketertiban dan 

perlindungan masyarakat. 

Tersedianya 
personil Satpol 
PP yang siap 

melakukan 
penegakan 
perda/perkada, 

dan pembinaan 
ketentraman 

dan ketertiban 
umum 

• Partisipasi 
masyarakat 

dalam 
memelihara 
ketertiban 

umum dan 
ketentraman 
masih 

kurang. 
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3.3.3 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah 

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah tahun 

2013-2018 yaitu sebagai berikut :  

“TERCIPTANYA MASYARAKAT TERTIB DENGAN IKLIM 

KONDUSIF DIDUKUNG APARATUR POLISI PAMONG PRAJA 
YANG PROFESIONAL” 

 

Perwujudan Visi Satpol PP ditempuh melalui misi untuk 

memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka 

ditetapkan misi Satpol PP Provinsi Jawa Tengah  tahun 2013-2018, 

sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan 

Usaha terhadap Produk Hukum Daerah. 

Misi ini diarahkan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat 

dengan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum 

daerah yang telah diundangkan; meminimalisir jumlah pelanggar 

Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta memperluas 

kawasan dan masyarakat yang tertib hukum di daerah;  

2. Membangun kemitraan dengan instansi terkait. 

Misi kedua ini diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan dan 

sinergitas antara Satpol PP Provinsi Jawa tengah dengan Satpol PP 

Kabupaten/kota dan Satpol Provinsi lainnya serta dengan institusi 

lainnya untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dalam rangka 

penegakkan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat. 

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  

Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa 

sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh 

masyarakat dan pelibatan kader tramtibum untuk berpartisipasi 

dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

di daerah. 

4. Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan 

profesionalisme aparatur Satpol PP. 
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Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung 

operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta 

membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, 

berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan 

kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan. 

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Satpol PP Provinsi Jawa 

Tengah selama tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 yang meliputi :  

1. Tujuan 1: Menciptakan aparatur Polisi pamong Praja  yang 

kompeten dan Profesional. 

Sasaran : Meningkatnya kapasitas aparatur Satpol PP yang 

kompeten dan Profesional. 

Indikator Sasaran : Jumlah  aparat Satpol PP yang meningkat 

kompetensinya; Jumlah terpenuhinya pelayanan perkantoran. 

2. Tujuan 2: Memperkuat lembaga pemerintahan dan lembaga 

masyarakat dalam memberikan pelayanan terhadap ketentraman 

dan iklim kondusif. 

Sasaran : Meningkatnya keamanan, ketertiban, ketentraman dan 

kenyamanan lingkungan di 35 kabupaten/kota. 

Indikator Sasaran : Kondusivitas daerah provinsi  dan 

kabupaten/kota di Jawa Tengah; Jumlah penurunan gangguan 

tibum tranmas di 35 kabupaten/kota. 

3. Tujuan 3: Menurunkan potensi konflik antar kelompok 

masyarakat, suku dan agama 

 Sasaran : Tertanganinya konflik antar kelompok masyarakat, suku 

dan agama 

 Indikator sasaran : Pengendalian dan penanganan ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat 

4. Tujuan 4:  Mendorong dan menumbuh kembangkan kesadaran 

masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan 

ketentraman. 

Sasaran : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga 

ketertiban, ketentraman dan keamanan. 

Indikator sasaran : Jumlah kader tibum tranmas yang dibentuk. 
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5. Tujuan 5 : Menciptakan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan 

Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah 

Sasaran : Terwujudnya penegakkan hukum daerah yang mendorong 

pencapaian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan,  

Indikator sasaran : Persentase penindakan pelanggaran Perda. 

6. Tujuan 6: Mensinergikan Satpol PP Prov dan Kab/Kota 

 Sasaran : Terwujudnya sinergitas antar Satpol PP provinsi dan 

kab/kota. 

Indikator sasaran : Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan Satpol 

PP provinsi dan kab/kota 

Faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong yang 

mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP diuraikan pada 

tabel berikut. 

Tabel 3.3.4 
Faktor Penghambat ataupun Faktor Pendorong Satpol PP 

Kabupaten Grobogan dalam Mendukung Tujuan Renstra Satpol PP 
Provinsi 

 

Tujuan Renstra Satpol PP 
Provinsi 

Faktor Pendorong dan Penghambat  

Satpol PP Kab. Grobogan 

Faktor 
Pendorong 

Faktor 
Penghambat 

a. Tujuan 1: Menciptakan 
aparatur Polisi pamong 

Praja  yang kompeten dan 
Profesional. 

b. Tujuan 2: Memperkuat 
lembaga pemerintahan 
dan lembaga masyarakat 

dalam memberikan 
pelayanan terhadap 
ketentraman dan iklim 

kondusif. 
c. Tujuan 3: Menurunkan 

potensi konflik antar 
kelompok masyarakat, 
suku dan agama. 

d. Tujuan 4: Mendorong dan 
menumbuh kembangkan 
kesadaran masyarakat 

dalam memelihara 

• Tersedianya 
SDM yang 
siap 
mengikuti 

diklat/bimtek 
dan uji 

kompetensi 

• Tersedianya 
personil 
Satpol PP 
yang siap 

melakukan 
penegakan 
perda/perkad

a, dan 
pembinaan 

ketentraman 
dan ketertiban 
umum 

• Keterbatasan 
alokasi dalam 
pengiriman 
aparatur untuk 

mengikuti 
diklat/bimtek dan 

uji kompetensi 

• Partisipasi 
masyarakat 
dalam 
memelihara 

ketertiban umum 
dan ketentraman 
masih kurang. 

• Kesadaran 
masyarakat, 

Pelaku usaha 
dalam 

melaksanakan 
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ketertiban umum dan 

ketentraman. 
e. Tujuan 5 : Menciptakan 

kepatuhan masyarakat, 

Aparatur dan Badan 
Usaha terhadap Produk 
Hukum Daerah 

f. Tujuan 6: Mensinergikan 
Satpol PP Prov dan 

Kab/Kota 

ketentuan 

Perda/perkada 
masih kurang. 

 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan 

Hidup Strategis  

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat 

dan pendorong dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan 

pelayanan OPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

Penataan ruang wilayah Kabupaten  Grobogan bertujuan 

mewujudkan ruang Kabupaten yang produktif, berdaya saing, dan 

berkelanjutan sebagai pusat pertumbuhan wilayah dengan berbasis 

sektor pertanian dan didukung oleh sektor perdagangan, jasa, industri, 

pertambangan dan pariwisata. 

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 

Penentuan isu strategis dilakukan dengan melakukan review 

kembali atas faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan 

Satpol PP ditinjau dari: gambaran pelayanan Satpol PP; sasaran jangka 

menengah pada Renstra Kementerian, dan Satpol PP Provinsi Jawa 

Tengah, sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP; implikasi RTRW 

bagi pelayanan Satpol PP; dan implikasi KLHS bagi pelayanan Satpol PP. 

Isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Satpol PP tahun 2016-

2021 diuraikan sebagai berikut. 

1. Belum optimalnya penegakan perda dan perkada, dipengaruhi oleh 

terbatasnya jumlah personil dan jumlah Pejabat PPNS yang terbatas 

dan juga masih rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap perda / 

perkada 

2. Rasio jumlah Satuan Polisi Pamong Praja. 

3. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman 

dan ketertiban umum dan akan bahaya kebakaran. 
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BAB IV 
 

TUJUAN DAN SASARAN 

 

 

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang 

perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan 

menjawab isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah 

yang berhubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. 

Rumusan tujuan dan sasaran menjadi dasar dalam menyusun pilihan-

pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan 

tersebut. Rumusan tujuan Satpol PP merefleksikan konteks 

pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan dengan visi 

daerah yang ingin dicapai adalah Misi ke 5 dari RJPMD: Mewujudkan 

Iklim Investasi yang Kondusif dan Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja  

Pernyataan tujuan akan diterjemahkan kedalam sasaran-

sasaran yang ingin dicapai. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari 

suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah 

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 

(lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator 

kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.  

Tujuan jangka menengah Satpol PP Kabupaten Grobogan 

diuraikan sebagai berikut: Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan 

kepastian dalam penegakan hukum. 

Sasaran jangka menengah Satpol PP Kabupaten Grobogan 

diuraikan sebagai berikut : Menurunnya pelanggaran produk hukum 

daerah. Keterkaitan tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP 

Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai berikut : 
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Tabel 4.1 
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD  

 

Tujuan Sasaran 

Indikator 

Tujuan/ 
Sasaran 

Satu
an 

Kondisi 

Awal 
Target  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan tenaga kerja 

Meningkatkan 
minat dan 

realisasi 
investasi di 

berbagai sektor 
usaha 

Meningkatnya 
realisasi 

investasi dan 
kualitas 

pelayanan 
perijinan 

penanaman 

modal 

         

 

Meningkatnya 

penempatan 

tenaga kerja 

         

 Meningkatkan 
ketertiban, 
keamanan, dan 
kepastian dalam 
penegakan 
hukum. 

Presentase 
Penurunan 
Pelanggaran 
Produk 
Hukum 
Daerah 

% 39 33 30 25 20 17 15 

 Menurunnya 
pelanggaran 
produk hukum 
daerah 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
peraturan 
kepala 
daerah di 
kabupaten/ 
kota 

% 61 67 70 75 80 83 85 

  penyelesaian 
pelanggaran 
K3 
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) 
di 
Kabupaten 

% 50 55 60 65 70 75 80 

  Menurunnya 
angka 
kebakaran 

Cakupan 
pelayanan 

bencana 
kebakaran 
dikabupaten/ 
Kota 

% 21,38 27,28 30,06 34,45 39,9 53,79 53,79 
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BAB V 

STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 

5.1 Strategi dan Kebijakan  

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang 

menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta 

selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi 

juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat 

daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder. Dari strategi yang 

telah dirumuskan selanjutnya dijabarkan dalam kebijakan. Kebijakan 

adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk 

melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai 

tujuan dan sasaran. 

Strategi jangka menengah Satpol PP Kabupaten Grobogan 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kepastian dalam 

penegakan hukum. Meningkatkan penegakan Perda melalui 

pelaksanaan patroli  operasi, serta antisipasi penanganan potensi 

gangungan keamanan dan ketertiban. Peningkatan pendidikan 

politik, pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP; dan penegakan 

peraturan daerah 

Dengan kebijakan jangka menengah Satpol PP Kabupaten 

Grobogan diuraikan sebagai berikut : 

1. Peningkatan operasi dan penyelesaian penegakan perda dan 

perkada 

2. Peningkatan Jumlah Anggota Satpol PP  

3. Peningkatan pemetaan lokasi rawan trantibum dan peningkatan 

patroli trantibum dan pemetaan  lokasi rawan trantibum dan 

peningkatan pemetaan lokasi rawan akan bahaya kebakaran dan 

bencana alam. 
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Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan jangka 

menengah Satpol PP Kabupaten Grobogan diuraikan sebagai 

berikut : 

 

Tabel 5.1 
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan 

 

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Meningkatkan ketertiban, 
keamanan, dan kepastian 

dalam penegakan hukum. 

Menurunnya 
pelanggaran 
produk 
hukum daerah 

Meningkatkan 
penegakan Perda 
melalui 
pelaksanaan 
patroli dan 

operasi, serta 
antisipasi 
penanganan 
potensi 
gangungan 
keamanan dan 
ketertiban. 

Peningkatan 
pendidikan politik, 
pembinaan 
terhadap Ormas, 
LSM dan OKP; 

dan penegakan 
peraturan daerah 

  meningkatkan 
pengetahuan 
anggota (satu 
sasaran satu 
strategi) 

Peningkatan 
Kompetensi dan 
Disiplin Anggota 
Satpol PP . 

  meningkatkan 
frekuensi 
kegiatan operasi 
penegakan perda 
dan perkada  

Peningkatan 
operasi dan 
penyelesaian 
penegakan perda 
dan perkada  

  meningkatkan 
frekuensi 
kegiatan patroli 
trantibum 

Peningkatan 
pemetaan lokasi 
rawan trantibum 
dan peningkatan 
patroli trantibum 
dan pemetaan  
lokasi rawan 
trantibum 

  

 Melakukan 
pemetaan lokasi 
rawan gangguan 
trantibum 

  Melakukan 
pemetaan lokasi 
rawan bahaya 

kebakaran dan 
bencana alam 

Peningkatan 
pemetaan lokasi 
rawan akan 

bahaya kebakaran 
dan bencana alam     
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BAB VI 

 

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK 

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF 

 

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, 

dan pendanaan indikatif disusun dengan mendasarkan pada permasalahan, 

isu strategis, dan mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan 

kebijakan Satpol PP. Definisi mengenai program, kegiatan, indikator kinerja, 

kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif diuraikan berikut ini.  

1. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tujuan dan sasaran perangkat daerah.  

2. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat 

daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu 

program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 

peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau 

kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 

3. Kelompok Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu 

keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 

4. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

program dan kebijakan. 

5. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. 

Secara ringkas, rencana program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan oleh Satpol PP  dalam kurun waktu tahun 2016-2021 sebagai 

berikut: 
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1. Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan 

Lingkungan 

2. Program Pemeliharaan Ketrantibmas Dan Pencegahan Tindak 

Kriminal 

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga 

Ketertiban Dan Keamanan 

4. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaaan 

5. Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Korban 

Bencana Alam 

6. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 

8. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 

9. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan 

Capaian Kinerja Dan Keuangan 

10. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 

11. Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya 

Kebakaran 

Secara rinci, rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh Satpol PP dalam  kurun waktu tahun 2016-2021 tercantum pada Tabel 

6.1 berikut ini.
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Tabel 6.1 

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Satpol PP Kabupaten Grobogan 

Provinsi Jawa Tengah 

  Sasaran 
Indikator  

Tujuan/ Sasaran 
Kode 

Program dan 
Kegiatan  

Indikator 
Kinerja 
Program 
(outcome) 
dan Kegiatan 
(output) 

Sat
uan 

Kond
isi 

Awal 
(2015

) 

Target Kinerja  OPD 
Penga
mpu 

Urusa
n 

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 
Kondisi 
Akhir 

RPJMD 

targe
t 

 Rp  
targe

t 
Rp 

targe
t 

 Rp  
targe

t 
 Rp  

targe
t 

Rp 
tar
get 

 Rp  
tar
get 

Rp  

1 2 3 4 5 6   7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Misi 5 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan peningatan penyerapan tenaga kerja 

Meningkatka
n minat dan 
realisasi di 
berbagai 
sektor usaha 

Meningkatnya 
realisasi dan 
kualitas 
pelayanan 
perijinan 
penanaman 
modal 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Meningkatkan 
ketertiban, 
keamanan, dan 
kepastian 
dalam 
penegakan 
hukum. 

Presentase 
Penurunan 
Pelanggaran 
Produk Hukum 
Daerah 
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 Menurunnya 
pelanggaran 
produk hukum 
daerah 

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
peraturan 
kepala daerah 
di 
kabupaten/ 
kota 

        Program 
peningkatan 
keamanan 
dan 
kenyamanan 
lingkungan 

Persentase 
kasus 
pelanggaran 
perda / 
perkada 
yang 
terselesaika
n 

     33 

646.717.132 

30  

510.504.960 

25  

554.055.008 

20  

602.696.610 

17  

639.834.604 

15  

718.314.941 

15          Satpol 
PP 

                

Cakupan 
penegakan 
peraturan 
daerah dan 
peraturan 
kepala 
daerah di 
kabupaten/k
ota   

% 61,00 67,00  70,00  75,00  80,00  83,00  85,
00 

 85,
00 

    

              

 
Tingkat 
penyelesaia
n 
pelanggaran 
K3 
(ketertiban, 
ketentraman
, keindahan) 
di 
Kabupaten 

% 50,00 55,00  60,00  65,00  70,00  75,00  80,
00 

 80,
00 

    

 
 

      

Pengamana
n 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

 
bula

n 
 

 12 291.000.000 12 200.000.000 12 563.550.000 12 339.440.000 12 473.090.000      
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Forum 
Ketenterama
n dan 
Ketertiban 
Umum 

 
kali 

 
 - - 4 50.000.000 3 416.000.000 3 250.000.000  254.500.000      

       

Patroli 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

 hari  365 44.780.000 365 100.000.000 - - 365 
1.352.350.00

0 
 

1.911.350.00
0 

     

       

Pengawasan 
dan 
Pengumpula
n Informasi 
Hasil 
Tembakau 
Yang Tidak 
Dilekati Pita 
Cukai atau 
Dilekati Pita 
Cukai Palsu 
di Peredaran 
atau Tempat 
Penjualan 
Eceran 

 kali   150.000.000 240 150,000,000 5 100,000,000 101 150.000.000 6 273.829.000      

       

Piket 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 
Kecamatan 

 unit  19 270.000.000 19 316.110.000 19 437.750.000 - - - -      

       

Pengamana
n Pejabat 
VIP dan 
Obyek Vital 

 unit  - - 5 674.446.500 5 264.800.000 - - - 240.875.000      
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Pengawalan 
/ 
Pengamana
n Pejabat 
dan Tamu 
VVIP 

 
bula

n 
 - - 12 50.000.000 12 50.000.000 - -  40.000.000      

       

Pembinaan 
PKL, Pekerja 
Hiburan 
Generasi 
Muda dan 
Pelajar  

 kali   27.500.000 2 50.000.000 2 30.000.000 3 29.590.000 3 66.527.500      

       

Operasional 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

 unit  - - 1 100.000.000 - - 30 220.885.000 140 655.941.000      

       

Peningkatan 
SDM 
Satlinmas 
dalam 
rangka 
pelaksanaan 
Siskam 
Swakarsa di 
Kabupaten 
Grobogan 

 kali  - - 2 24.000.000 3 33.000.000 2 30.900.000 - -      

       

Peningkatan 
Kapasitaskep
ala satuan 
tugas 
satlinmas 
Dalam 
Rangka 
Pelaksanaan 
Siskamswaka
rsa Di Daerah 

 kali  - - 2 30.000.000 - - - - 2 65.000.000      
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Penyiapan 
tenaga 
pengendali 
keamanan 
dan 
kenyamanan 
lingkungan 

   - - - - - - - -  60.000.000      

       

Pelatihan 
pengendali 
keamanan 
dan 
kenyamanan 
lingkungan 

   - - - - - - - -  140.000.000      

       
Pengendali 
keamanan 
lingkungan 

   - - - - - - - -  65.000.000      

       
Monitoring, 
evaluasi dan 
pelaporan 

   - - - - - - - -  65.000.000      

       

Pembinaan 
dan 
pengawasan 
pelaksanaan 
peraturan 
daerah 

   - 235.000.000 - - - - - -  370.000.000      

       

Pembinaan 
masyarakat 
mengenai 
peningkatan 
keamanan 
dan 
kenyamanan 
lingkungan 

   - - - - - - - -  125.000.000      

       

Pemantauan 
dan 
pengamanan 
wilayah 

   - - - - - - - - - -      
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Pengamana
n wilayah 
oleh 
satlinmas 

 
bula

n 
 - - 12 80.000.000 12 80.000.000 - -  360.000.000      

       

Penyusunan 
SOP Satuan 
Polisi 
Pamong 
Praja 

 
dok
um
en 

 1 10.000.000              

       

Pengamana
n Pelantikan 
Bupati dan 
Wakil Bupati 

 
ora
ng 

 180 15.220.000 - - - - - - - -      

       

Pengamana
n Kantor dan 
Rumah 
Dinas 
Pejabaat 

 pos  5 380.208.000 - - - - - - - -      

  Meningkatnya 
penyelesaian 
terhadap 
pelanggaran 
K3  
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) 
dan cakupan 
patroli Satpol 
PP 

 Tingkat 

penyelesaian 
pelanggaran 
K3 

(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) 
di Kabupaten 

        Program 
pemeliharaa
n 
Ketrantibnas 
Dan 
pencegahan 
tindak 
Kriminal 

      

  

67.590.339 
 

53.354.398 
 

57.905.944 
 

62.989.623 
 

66.871.026 
 

75.073.240 
  

Satpol 
PP 

        Tingkat 
penyelesaian 
pelanggaran 
K3 
(ketertiban, 
ketentraman, 
keindahan) di 
Kabupaten 

% 50,00 55,00  60,00  65,00  70,00  75,00  
80,
00 

 
80,
00 
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                Persentase 
cakupan 
patroli 
petugas 
Satpol PP 

% 67 67 
 

73 
 

76 
 

80 
 

83 
 

84 
 

85 

    

       
Pembentuka
n Kader 
Siaga 
Ketentraman 
dan 
Ketertiban 
Umum 

 

kali  1 10.000.000 2 20.000.000 - - - - - - 

   

  

       Yustisi dan 
Operasional 
Penyidik 
Pegawai 
Negeri Sipil 

 

kali  6  25.000.000 - - - - - - - - 

   

  

       
Penyelidikan 
Pelanggaran 
Perda 

 

kali 

   

144 30.000.000 78 30.000.000 - - - -  

  

  

       
Penyidikan 
Pelanggaran 
Perda 

 

kali 

   

10 30.000.000 72 20.000.000 - - - - 

   

  

       
Kerjasama 
Pengemban
gan 
Kemampuan 
Aparat Polisi 
Pamong 
Praja 
dengan TNI/ 
Polri dan 
Kejaksaan 

 

kali 

   

- - 160 160.000.000 - - - - 

   

  

       
Patroli 
Ketentraman 
dan Ketertiban 
Umum 

 

bula
n 

   

- - 12 525.000.000 - - - - 
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Forum 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

 

bula
n 

   

- - 3 416.240.000 - - - - 

   

  

       
Operasional 
Penegakan 
Peraturan 
Daerah 

 

unit 

   

- - 3 100.000.000 - - - - 

   

  

       Koordinasi 
Pemeliharaa
n 
Kantramtibm
as 

 

kali 

   

- - - - 3 250.000.000  256.000.000 

   

  

       Peningkatan 
Kapasitas 
Aparat 
Dalam 
Rangka 
Pelaksanaan 
Siskamswak
arsa di 
Daerah 

 

kali 

   

- - - - - - - 200.000.000 

   

  

              Program 
pemberdaya
an 
masyarakat 
untuk 
menjaga 
ketertiban 
dan 
keamanan 

      

  

69.843.351 
 

55.132.878 
 

59.836.142 
 

65.089.277 
 

69.100.060 
 

77.575.682  

    

                Rasio jumlah 
Polisi 
Pamong Praja 
per 10.000 
penduduk  

% 1,16 1,18 
 

1,17 
 

1,2 
 

1,31 
 

1,34 
 

1,4 
 

1,4 
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        Jumlah 
Linmas per 
Jumlah 
10.000 
Penduduk  

% 62,4 62,4  62,4  62,4  62,4  62,4  62,
4 

 62,
4 

  

        Petugas 
Perlindunga
n 
Masyarakat 
(Linmas) di 
Kabupaten 

% 0 0,01  0,01  0,01  0,01  0,01  0,0
1 

 0,0
1 

  

        Prosentase 
rasio 
petugas 
Linmas tiap 
RT di desa/ 
kelurahan 

% 0,98 1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0  1,0 

  

       Gladi 
Lapangan 
Satlinmas 
Inti 
Kabupaten 
Grobogan 
dalam 
Rangka 
Penanganan 
Kamtibmas 

 

kali    3 40.000.000 3 70.000.000 - - - - 

   

  

       Pelatihan 
Satlinmas Inti 
dalam Rangka 
Peningkatan 
kesiapan 
Satlinmas 
dalam 
Pengamanan 
lingkungan 
Kabupaten 
Grobogan 

 

kali 

   

2 25.000.000 2 104.500.000 - - - - 
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       Pembinaan 
Satuan 
Keamanan 
Lingkungan 
di 
Masyarakat 

 

 

   

- - - -- 
280 

0rang 
89.715.000  250.000.000 

   

  

       Pelatihan 
peningkatan 
Kapasitas 
Satuan 
Keamanan 
LIngkungan 
di 
Masyarakat 

 

bula
n 

   - - - - 2 36.785.000 12 80.000.000 

   

  

       Fasilitasi 
bantuan 
social bagi 
satuan 
keamanan 
lingkungan 
di 
masyarakat 

 

bula
n 

   - - - - - - 12 60.000.000 

   

  

              Program 
Pengemban
gan 
wawasan 
kebangsaan 

      

  

202.771.018 
 

160.063.195 
 

173.717.832 
 

188.968.869 
 

200.613.077 
 

225.219.721 

      

                Jumlah 
peserta 
kegiatan 
pengembang
an wawasan 
kebangsaan 
dan nilai-nilai 
nasionalisme 
  

Ora
ng 

40 40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

40 
 

24
0 

    

       Fasilitasi  kali    3 35.000.000 3 92.000.000 5 42.700.000  30.000.000      
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Kegiatan 
Pengemban
gan 
Wawasan 
Kebangsaan 
dan Nilai- 
nilai 
Nasionalisne 

   Menurunnya 
angka 
kebakaran 

 Cakupan 
pelayanan 
bencana 
kebakaran di 
kabupaten / 
kota 

        Program 
Pencegahan 
Dini dan 
Penanggula
ngan Korban 
Bencana 
Alam  

      

  

1.860.987.34
5 

 
1.469.024.43

5 

 
1.594.343.65

9 

 
1.734.314.28

9 

 
1.841.182.24

3 

 
2.067.016.54

9 

      

                Persentase 
wilayah 
rawan 
bencana 
yang telah 
dipetakan 
tingkat 
kerawanann
ya   

% 33,33 33,33 
 

33,33 
 

66,67 
 

66,67 
 

66,67 
 

10
0 

 
10
0 

    

        Persentase 
masyarakat 
yang 
mengikuti  
sosialisasi 
tentang 
kebencanan 
 
 

               

  

       Peningkatan 
Pelayanan 
Penanggula

 
pos  - - 3 

1.136.352.00
0 

3 
1.524.005.00

0 
- - - - 
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ngan 
Bahaya 
Kebakaran 

              Pencegahan 
Bahaya 
Kebakaran 

 
ora
ng 

 - - 40 16.000.000 52 16.000.000 - - - - 

   

    

       Program 
Peningkatan 
Kesiagaan 
dan 
Pencegahan 
Pelayanan 
Bahaya 
Kebakaran 

 

   

        
1,420,523,63

3  

         
1,121,331,60
5  

         
1,216,989,92
4  

          
1,323,831,91
2  

          
1,405,406,05
9  

   

  

        Cakupan 
pelayanan 
bencana 
kebakaran 
dikabupaten/
Kota 

% 21.38 0.272
8 

  30.06   34.45   39.9   47.02     

  

        Tingkat  
waktu 
tanggap 
(response 
time rate) 
daerah 
layanan  
WMK 

% 45.5 50   55   60   65   70     

  

        Persentase 
Aparatur 
Pemadam 
Kebakaran 
Yang 
Memenuhi 
Standar 
Kualifikasi 

% 0 10   25   50   70   90     

  

        Jumlah 
Mobil 
Pemadam 

% 21.05 26.31   31.57   36.84   42.1   47.36     
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Kebakaran 
Diatas 
3000-5000 
Liter Pada 
WMK 

       Peningkatan 
Pelayanan 
Penanggula
ngan 
Bahaya 
Kebakaran 

 

bul
an 

 - - 12 
1.136.352.00

0 
12 

1.524.005.00
0 

12 
1.493.187.00

0 
12 

1.566.000.00
0 

   

  

       Kegiatan 
pencegahan 
dan 
pengendalia
n bahaya 
kebakaran 

 

  - -  - - - - - 12 60.000.000 

   

  

              Program 
Peningkatan 
Kapasitas 
Sumber 
Daya 
Aparatur 

      

  

2.524.499.17
6 

 
1.992.786.77

8 

 
2.162.787.00

9 

 
2.352.662.42

2 

 
2.497.632.81

3 

 
2.803.985.52

4 

      

 
 
 
 

      Peningkatan 
Sumber 
Daya 
Manusia Tim 
Korsik 

 kali  27 50.000.000 30 75.000.000 23 10.000.000 - - - -      

       Peningkatan 
Kesamaptaan 
Anggota  
Satpol, 
Damkar dan 
Linmas 

 kali  - - 18 80.000.000 9 25.000.000 - - - -      

       Pelatihan 
pemadam 
kebakaran 

 hari  - - 2 30.000.000 - - - - - -      
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       Pengiriman 
peserta 
pendidikan 
dan latihan 
penyidikan 
pegawai 
negeri sipil 
(PPNS) 

 
ora
ng 

  22.500.000 2 60.000.000 1 28.500.000 - - - -      

       Gladi 
Lapangan 
Satlinmas 
Inti 
Kabupaten 
Grobogan 
dalam 
Rangka 
Penanganan 
Kamtibmas 

 
ora
ng 

 - - 15 25.000.000 - - - - - -      

       Bimbingan 
teknis 
impementasi 
peraturan 
perundang 
undangan 

 kali  - - - - -  13 65.000.000  660.000.000      

       Pendidikan 
dan 
pelatihan 
formal 

 
ora
ng 

 - - -  - - - - 10 720.000.000      

 
 

      Sosialisasi 
peraturan 
perundang 
undangan 
 

 
bula

n 
 - - -  - - - - 12 165.000.000      

              

Program 
Pelayanan 
Administrasi 

  

      

96.487.604.7
01 

 
85.266.078.8

76 

 
92.539.939.4

20 

 
100.664.206.

458 

 
106.867.106.

292 

 
119.975.129.

051       
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Perkantoran 

       

Penyediaan 
Jasa 
Komunikasi, 
Sumber 
Daya Air dan 
Listrik 

 pos  3 24.500.000 3 24.500.000 3 24.500.000 3 16.684.500 3 30.000.000      

       

Penyediaan 
Jasa 
Peralatan 
dan 
Perlengkapa
n Kantor 

 
jeni
s 

  
22.000.00

0 
8 22.000.000 8 22.000.000 8 14.982.000 8 25.000.000      

       

Penyediaan 
Alat Tulis 
Kantor 

 
jeni
s 

 45 
20.000.00

0 
45 70.250.000 45 55.000.000 39 37.455.000 45 60.000.000      

       

Penyediaan 
Barang 
Cetakan dan 
Penggandaa
n 

 
jeni
s 

 3 
15.000.00

0 
3 15.000.000 3 15.000.000 3 10.800.000 3 17.000.000      

       

Penyediaan 
Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang- 
Undangan 
 

 
jeni
s 

 3 10.000.000 3 10.000.000 3 10.000.000 3 6.810.000 3 15.000.000      

       

Penyediaan 
Makanan 
dan 
Minuman 
 

 
jeni
s 

 3 40.000.000 3 40.000.000 3 142.000.000 3 105.477.000 3 107.287.000      

       

Rapat-Rapat 
Koordinasi 
dan 

 
bula

n 
 12 

152.000.0
00 

12 50.000.000 12 292.500.000 12 294.685.000 12 900.000.000      
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Konsultasi 
Ke Luar 
Daerah 

       

Rapat-rapat 
koordinasi 
ke dalam 
daerah 

 
bula

n 
 12 

32.500.00
0 

12 50.000.000 12 113.955.000 12 319.679.000 12 350.000.000      

       

Pengadaan 
peralatan 
dan 
perlengkapa
n kantor 

 
pak
et 

 1 
10.000.00

0 
1 15.000.000 1 49.953.000 1 47.628.000 1 110.000.000      

       

Penyediaan 
bahan 
logistic 
kantor 

 
pak
et 

 - - - - - - - - 1 306.000.000      

 
       

Program 
Peningkatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Aparatur 

        

53.042.691.3
07 

 43.754.520.7
93 

 47.487.122.1
59 

 51.656.111.9
34 

 54.839.146.8
92 

 61.565.564.5
00 

      

       

Pengadaan 
Kendaraan 
Dinas 
Operasional 

 unit  3 
55.000.00

0 
-  - - - - - -      

       

Pemeliharaa
n 
Rutin/Berkal
a Kendaraan 
Dinas/Opera
sional Satpol 
PP 
 

 unit  10 
75.000.00

0 
21 238.500.000 28 252.500.000 28 136.320.000  300.000.000      

       

Pengadaan 
Peralatan 
dan 

 
pak
et 

 1 
50.000.00

0 
1 60.000.000 1 19.987.000 28 136.320.000  300.000.000      
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Perlengkapa
n Kerja 

              

Program 
Peningkatan 
Disiplin 
Aparatur 

  

      

4.183.921.53
5 

 1.982.943.67
1 

 2.152.104.20
9 

 2.341.041.75
7 

 2.485.296.08
6 

 2.790.135.60
8 

      

       

Pengadaan 
pakeian 
dinas 
beserta 
perlengkapa
nnya 

 stel  165 100.000.000 

203 
pdh 

dan 4 
pdu 

195.000.000 - - 365 222.500.000 740 465.000.000      

       

Pengadaan 
pakaian 
kerja 
lapangan 

 stel  - - 

9 
pdh, 
82 
pdh 

75.000.000 - - - - - -      

       

Pengadaan 
pakaian 
khusus hari 
hari tertentu 

 stel  - - - - - - 8 27.500.000 800 732.000.000      

       

Program 
Peningkatan 
Pengemban
gan Sistem 
Pelaporan 
Capaian 
Kinerja dan 
Keuangan 

 

   

           

   

       

Pengelolaan 
asset 
 

 
bula

n 
 12 15.000.000 12 10.000.000 12 20.000.000 - - - -      

       

Penyusunan 
pelaporan 
keuangan 
semesteran 
dan akhir 

 
dok
um
en 

 1 20.000.000 2 15.000.0000 - - - - -- -      
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tahun 

       

Penyusunan 
dokumen 
perencanaan 
dan 
pelaporan 
kinerja 
satuan polisi 
pamong 
praja 
kabupaten 
grobogan 

 
dok
um
en 

 50 10.000.000 5 2.750.000 - - - - -- -      
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BAB VII 
 

INDIKATOR KINERJA SATPOL PP  
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 

 

Pada bab ini akan disampaikan seluruh indikator kinerja yang menjadi 

tanggung jawab Satpol PP sesuai dengan tugas dan fungsinya. Indikator 

kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2016-2021 

adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukan kinerja yang 

akan dicapai Satpol PP dalam kurun waktu lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.  

Keberadaan indikator kinerja sangat penting terutama dalam evaluasi 

kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam 

pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk 

menilai ketercapaian kinerja pembangunan. Indikator kinerja menjadi 

ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta 

program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra 

Satpol PP. Indikator kinerja akan menjadi pedoman bagi seluruh bidang di 

Satpol PP dalam perencanaan program dan kegiatan tahunan yang 

dituangkan dalam Renja dan DPA Satpol PP.  

Secara rinci indikator kinerja Satpol PP yang mengacu pada tujuan dan 

sasaran RPJMD Misi ke 5 Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan 

peningkatan penyerapan tenaga kerja dirinci pada Tabel 7.1 berikut ini. 
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Tabel 7.1 

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Pada Satpol PP 

Kabupaten Grobogan 

         

No Indikator Satuan  

Kondisi 
Kinerja 
Pada 

Awal 
RPJMD 
2015 

Target Capaian Setiap Tahun 

Tahun 
2016 

Tahun 
2017 

Tahun 
2018 

Tahun 
2019 

Tahun 
2020 

Tahun 
2021 

Kondisi 
Pada Akhir 

RPJMD 

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Cakupan penegakan 

peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah 

di kabupaten/kota 

% 

61 67 70 75 80 83 85 85 

2 Tingkat penyelesaian 
pelanggaran K3 

(ketertiban, ketentraman, 

keindahan) di 

Kabupaten 

% 

50 55 60 65 70 75 80 80 

3 Persentase cakupan 

patroli petugas Satpol PP 

% 
67 67 73 76 80 83 84 85 

4 Rasio jumlah Polisi 
Pamong Praja per 10.000 

penduduk  

% 
1,16 1,18 1,17 1,2 1,31 1,34 1,4 1,4 

5 Jumlah Linmas per 

Jumlah 10.000 Penduduk  

% 
62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 62,4 

6 Petugas Perlindungan 

Masyarakat (Linmas) di 

Kabupaten 

% 

- 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

7 Prosentase rasio petugas 
Linmas tiap RT di 

desa/kelurahan 

% 
0,98 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

8 Cakupan pelayanan 

bencana kebakaran 

dikabupaten/Kota 

% 
21.38 27.28 30.06 34.45 39.9 47.02 53.79 53.79 
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BAB VIII 
 

PENUTUP 

 

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Grobogan tahun 

2061-2021 ini merupakan dokumen perencanaan teknis strategis lima 

tahunan yang akan dipergunakan sebagai acuan bagi segenap aparat Badan 

Kesbang dan Linmas dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya 

sebagai lembaga teknis Kabupaten Grobogan. Selain itu, Renstra ini juga 

menjadi dasar evaluasi dan laporan atas kinerja kami selama kurun waktu 5 

(lima) tahun.  

Dengan demikian Renstra sebagai kerangka landasan bagi 

penyusunan arah kebijakan dan strategi implementasi APBD tidak lagi hanya 

sekedar sebagai dokumen administrasi saja, tetapi secara substansi 

merupakan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh Badan 

Kesbang dan Linmas dalam mewujudkan visi dan misinya. 

Seiring dengan terbitnya beberapa Undang-Undang dan Peraturan-

Peraturan baik itu berupa UU, Peraturan dari Kementrian dan juga Instruksi 

Presiden yang harus dipedomani oleh Badan Kesbang dan Linmas, tidak 

menutup kemungkinan berimplikasi terhadap perubahan Struktur 

Organisasi dan Tata Kelaksanaan (SOTK) Satuan Polisi Pamong Praja  

Kabupaten Grobogan, termasuk didalamnya rencana vertikalisasi urusan 

pemerintahan umum yang selama ini menjadi tugas pokok dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Grobogan. 

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai Renstra ini 

sangat bergantung pada peran aparatur Satuan Polisi Pamong Praja  

Kabupaten Grobogan, tentunya diiringi sikap, mental, tekad, semangat,                           
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loyalitas, kejujuran dan kedisiplinan. Akhir kata, semoga kami dapat bekerja 

dengan senantiasa melandaskan diri pada nilai-nilai  kebenaran sehingga 

keberadaan kami dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 

masyarakat Kabupaten Grobogan. 

 

 

 

                              Purwodadi,                        2019     

 

      KEPALA  SATPOL PP 

                                                                 KABUPATEN GROBOGAN 
 
 

 
                                                Drs. BAMBANG PANJI ASMORO BANGUN 

                                                                     Pembina Utama Muda 

                                                               NIP. 19620403 198607 1 001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


