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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa  Profil  Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2015 ini 

dapat tersusun. 

 

Satuan Polisi Pamong Praja  Kabupaten Lombok Barat merupakan unsur 

pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang Pembinaan Ketentraman dan 

Ketertiban Masyarakat  sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 

Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja.  
 

Dengan tersusunnya Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Barat Tahun 2015  disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah membantu dengan harapan semoga bermanfaat dan dapat digunakan 

untuk kebijakan lebih lanjut. 
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BAB I 
GAMBARAN UMUM 

 

A. Gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan SKPD 

Posisi geografis Kabupaten Lombok Barat yang terletak dijalur 
Pelayaran utama internasional, memiliki pelabuhan, tempat-tempat 
utama pengembangan pariwisata yang menjadi Barometer Propinsi 
Nusa Tenggara Barat, Potensi-potensi kandungan-kandungan mineral / 
tambang serta serta daerah pertanian yang subur sangat menunjang 
tumbuhnya industri-industri dan Perdagangan,  jumlah penduduk yang 
besar berpotensi sebagai tenaga yang potensial dengan dikembangkan 
sumber daya manusia melalui sektor Pendidikan Formal maupun 
informal. Langkah-langkah ini akan membuat Lombok Barat 
berpeluang besar menjadi daerah maju yang berdaya saing. Percepatan 
pembangunan melalui kemampuan sumber daya manusia melalui 
pendidikan didukung oleh sumber daya alam serta infrastruktur dan 
energi yang tersedia  sangat membantu percepatan pertumbuhan 
ekonomi, kesejahteraan masyarakat Lombok Barat. Percepatan 
pembangunan membutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik, hal 
yang sangat penting dalam pemerintahan adalah menempatkan 
penegakan supremasi hukum. Penegakan supemasi hukum merupakan 
hal yang sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada 
pelaksana birokrasi, pelayanan kepada masyarakat maupun pelaku 
ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, dengan kepastian hukum akan 
meningkatkan rasa aman tentram dan tertib serta memudahkan segala 
perencananaan maupun efesiensi waktu dan materi hal ini sangat 
penting untuk tumbuhnya investasi yang merupakan parameter 
meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

Dinamika percepatan pembangunan akan menimbulkan 
permasalahan ketentraman dan ketertiban yang merupakan implikasi 
dari implementasi Peraturan , keputusan dan aturan lainnya. Sehingga 
perlu diantisipasi melalui perencanaan program Kegiatan Satuan Polisi 
Pamong Praja yangfokus pada penciptaan solusi yang efektif terhadap 
semua permasalahan yang timbul untuk mencapai tujuan organisasi. 
Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat  Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja  Satuan Polisi               
Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat sebagai berikut : 

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas 
Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan 
penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan 
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 

3. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

 

a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan 
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan 
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; 
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b. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala 
daerah; 

c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat di daerah; 

d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah; 
e. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala 

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum 
agar mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan 
kepala daerah; dan 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

 

B. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 
1. Kondisi Lingkungan Strategis 

Sebelum melakukan analisa lingkungan perlu dilakukan idenfikasi 
faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi,   baik 
faktor internal maupun eksternal yang diklasifikasikan dalam  
Kekuatan (Strength), Kelemahan(weaknesses) serta 
mempertimbangkan Peluang (Opportunity)  dan  Ancaman ( Threats), 
idenfikasi ini sangat penting sebagai bahan analisis lingkungan 
dalam menetapkan strategi organisasi. 

 
2. Kondisi Lingkungan Internal 

1. Kekuatan 
a. Komitmen Pimpinan yang tinggi terhadap tujuan organisasi 
b. Anggota disetiap kecamatan dan Kasatgas Linmas di setiap 

Desa 
c. Koordinasi yang baik antar instansi  

 
2. Kelemahan 

a. Sarana dan prasarana belum memadai 
b. Terbatasnya jumlah personil 
c. Belum terintegrasinya data informasi 
d. Belum adanya prosedur  Penegakan  hukum  
e. SDM masih belum optimal  

 
3. Kondisi Lingkungan Eksternal 

1. Peluang 
a. Meningkatnya citra dan kridibiltas aparat  
b. Adanya kebijakan-kebijakan pemda yang solutif 
c. Kesadaran dan peran masyarakat yang makin besar 

 
2. Ancaman 

a. Sistim Penegakan Hukum yang masih lemah 
b. Sistim Manajen Informasi yang belum terintegras 
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C. Isu Strategis 

Berdasarkan permasalahan pokok dan Analisis isu strategis di atas, 
dapat dirumuskan Isu-Isu Strategis dalam pelaksanaan pembangunan 
sektor Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri  ( ketentraman dan 
ketertiban )dalam kurun waktu lima tahun kedepan [rancangan awal 
RPJMD Kabupaten Lombok Barat 2015-2019], antara lain sebagai 
berikut: 

 

a. Ketentraman dan Ketertiban Pengembangan dan tata Kota Gerung 
sebagai ibukota Kabupaten Lombok Barat.   

b. Ketentraman dan Ketertiban daerah-daerah Pengembangan 
Pariwisata dan industri. 

c. Ketentraman dan ketertiban di lokasi-lokasi Pertambangan Galian 
Golongan c maupun B  

d. Ketentraman dan ketertiban Pedagang kaki lima yang hampir 
merata di lokasi – lokasi pengembangan pariwisata , kota maupun 
industri, serta penyakit masyarakat 

e. Ketentraman dan ketertiban daerah yang akan dikembangkan 
Daerah Ekonomi khusus. 

f.      Pelangaran-pelanggaran Tindak Pidana ringan atas pelanggaran 
Peraturan daerah, Keputusan Kepala Daerah dan  Penyakit 
masyarakat, Lingkungan Hidup serta pelanggaran HAM lingkup 
kabupaten. 

g. Konflik antar kelompok  

h. Belum adanya Perda tata ruang terkait dengan fungsi kawasan dan 
lahan terhadap IMB. 

i.      Pertumbuhan pariwisata yang tidak disertai pembuatan sistim 
filtrasi nilai-nilaiagama, adat dan budaya lokal. 

j.      Kerawanan sistim Pilkada langsung 

k. Narkoba, Terorisme dan isu anarkis masyarakat 
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Tabel B 
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal 

N
o 

Analisis lingkungan Internal Analisis Lingkungan Eksternal 
Isu Strategis 

Kekuatan Kelemahan Peluang Ancaman 

1 1. Komitmen 
pimpinan yang 
tinggi terhadap 
tujuan 
organisasi 

2. Anggota disetiap 
kecamatan 

3. Koordinasi yang 
baik antar 
instansi 

 
 

 

1. Sarana dan 
prasarana belum 
memadai. 

2. terbatasnya 
jumlah personil 

3. Belum 
terintegrasi data 
informasi 

4. Belum adanya 
prosedur 
peneggakan 
hukum 

5. SDM masih 
rendah 

 
 

1. Meningkatkan 
citra dan 
kredibilitas 

2. Adanya kebijakan-
kebijakan 
Pemerintah 
Kabupaten 

3. Kesadaran dan 
peran masyarakat 
yang makin besar 

1. Sistim 
peneggakan 
hukum yang 
masih rendah. 

2. sistim 
manajemen 
informasi yang 
belum 
terintegrasi 

1.Ketentraman dan 
ketertiban 
Pengembangan dan 
Tata Kota Gerung  
sebagai kota 
Kabupaten Lombok 
Barat. 

2.Ketentraman dan 
Ketertiban daerah-
daerah pengembangan 
Pariwisata dan Industri 

3.Ketentraman dan 
ketertiban di lokasi-
lokasi pertambangan 
gol. C maupun B 

4.Ketentraman dan 
Ketertiban pedagang 
kaki lima yang hampir 
merata di lokasi 
pengembangan 
pariwisata, kota 
maupun industri. 

5.Ketentraman dan 
ketertiban daerah yang 
akan dikembangkan 
daerah ekonomi 
khusus 

6.Pelanggaran-
pelanggaran tindak 
pidana ringan atas 
Peraturan Daerah, 
keputusan dan 
penyakit masyarakat, 
Lingkungan Hidup 
serta pelanggaran 
HAM lingkup 
Kabupaten 

7. Konflik antar kelompok 
8. Belum adanya Perda 

tata ruang terkait 
dengan fungsi 
kawasan dan lahan 
terhadap IMB. 

9. Perrtumbuhan 
pariwisata yang tidak 
disertai pembuatan 
sistim filtrasi nilai-
nilaiagama, adat dan 
budaya lokal. 

10. Kerawanan sistim 
Pilkada langsung. 

11. Narkoba, Terorisme 
dan isu anarkis 
masyarakat 

 
 

 
 
 
 



 

5 
 

BAB II 
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

 
A. Visi 

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 
akhir periode perencanaan oleh suatu organisasi. Visi memegang peranan 
penting dalam menentukan ke mana arah yang akan dituju oleh suatu 
organisasi pada masa mendatang dan Visi merupakan suatu gambaran 
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan 
citra yang diwujudkan oleh instansi pemerintah 
Dengan ditetapkannya visi yang kuat maka suatu instansi akan menjadi 
lembaga yang mampu mengatur irama kegiatan operasional, mengatur 
pengelolaan sumber daya, mampu mengembangkan indikator kinerja dan 
cara pengukurannya.  

Visi  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 - 
2019, tidak terlepas dari Visi Kabupaten Lombok Barat yang ditetapkan/ 
disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 – 2019. 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat dibentuk 
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 9 Tahun 
2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Lombok Barat  dan ditindaklajuti dengan Peraturan  Bupati 
Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja  Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Lombok Barat. 

Peran  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat diarahkan 
untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Lombok Barat pada 
urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.  Seiring dengan upaya 
tersebut dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya serta 
isu strategis yang dihadapi dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik 
Dalam Negeri  dalam kurun waktu 5  tahun yaitu 2015 – 2019 dan 
sebagai acuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 
– 2019, maka dalam upaya meningkatkan kinerja Satuan Polisi Pamong 
Praja  Kabupaten Lombok Barat  menetapkan Visi sebagai berikut : 

”TERWUJUDNYA KONDISI YANG AMAN, TENTRAM DAN TERTIB GUNA 
MENUNJANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN MENUJU MASYARAKAT 
LOMBOK BARAT YANG UNGGUL, MANDIRI, SEJAHTERA DAN 
BERMARTABAT DILANDASI NILAI PATUT PATUH PATJU “ 

 
Sebagai kata kunci : Aman, tentram dan tertib, maju religius dan 
bermatabat dan nilai Patut Patuh Patju 
- Aman, tentram dan tertib Adalah memberikan jaminan perlindungan 

aman secara fisik, tentram secara jiwa dan tertib bermakna kepatuhan 
terhadap aturan yang ada 

- Unggul adalah Mampu bersaing secara kompetitif dan Komparatif di 
berbagai bidang Kehidupan. 

- Mandiri adalah Mampu memanfaatkan Potensi dan Sumber daya yang 
dimiliki secara optimal 

- Sejahtera adalah mampu memenuhi segenap kebutuhan secara layak 
yang mencakup aspek sosial budaya dan ekonomi. 

- Bermartabat adalah Memiliki Jati diri dana  harga diri. 
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B. MISI 
Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi 
pemerintah agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan 
baik atau upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja 
dalam rangka pencapaian visi. 
Dengan pernyataan Misi oleh Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten 
Lombok Barat diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang 
berkepentingan dapat mengenal , mengetahui peran dan program-
program serta  hasil yang akan diperoleh Satuan Polisi Pamong Praja 
Kabupaten Lombok Barat dimasa yang akan datang. 

 
Adapun misi-misi tersebut adalah ; 
1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan Kepala 

Daerah dan aturan lainnya. 
2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi Pamong 

Praja 
3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat  
4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi terkait 

dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan ketertiban. 
 

C. TUJUAN DAN SASARAN 
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi 
suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu suatu perencanaan. Sedangkan Sasaran merupakan 
penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu hasil yang akan dicapai secara 
nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat 
dicapai, serta dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. 
Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019  berdasarkan rumusan Misi 
adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan 
KepalaDaerah dan aturan lainnya, dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi tujuan untuk Meningkatkan Kinerja atas Pelaksanaan 
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainya 
yang dilaksanakan oleh SKPD sedangkan sasarannya adalah: 
a.     Meningkatnya Sistim Manajemen informasi dengan penyamaan 

struktur data / data base antar instansi terkait. 
b.    Meningkatnya / adanya standar pelayanan yang optimal atas 

setiap pelaksanaan Peraturan dan Keputusan sebagai parameter 
penegakan.  

c.     Meningkatnya Kinerja atas Pelaksanaan peraturan dan 
keputusan 

   
2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi 

Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan 
Meningkatkan Kinerja  Satuan Polisi Pamong Praja sedangkan 
sasarannya adalah : 
a.    Meningkatnya Peran aktif dalam melakukan pembinaan /operasi 

pelanggaran atas peraturan dan keputusan. 
b.    Meningkatnya pelayanan atas laporan dari masyarakat 
c.    Meningkatnya profesionalisme dalam sistim penegakan hukum 
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3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat dalam pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi tujuan Meningkatkan Peran Masyarakat 
dalam  menjaga Ketentraman dan Ketertiban di desa sedangkan 
sasaran adalah : 
a.     Pembinaan Kelompok-kelompok Pendukung Trantibmas di desa 

desa. 
b.    Pembangunan / Revitalisasi Pos-pos Ronda 

 
 

4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi 
terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan 
ketertiban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tujuan 
Meningkatkan Kerjasama Teknik dan Informasi yang 
berkelanjutan sedangkan sasaranya : 

 
a.    Meningkatnya kerjasama antar leading sektor dalam 

meningkatkan kinerja 
b.    Meningkatnya Sistim Penegakan hukum dalam rangka 

penegakan /kepastian hukum 
 

 
D. STRATEGI 

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai 
suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang 
dihadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi 
sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang 
ditetapkan. 

Strategi yang perlu dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 
Lombok Barat 2015 – 2019  diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Strategi dalam rangka mewujudkan Misi Meningkatkan pelaksanaan 
Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan aturan lainnya 
adalah : 
- Membangun suatu sistim manajemen informasi yang terintegrasi 

dengan penyamaan struktur data atas implementasi Peraturan dan 
Keputusan. 

- Adannya Standar pelayanan  atas setiap pelayanan sebagai 
parameter     pelaksanaan dan penegakan. 

2. Meningkatkan Eksistensi dan Profesionalisme Anggota Polisi 
Pamong Praja , adalah 

2.1 Membuat prosedur – prosedur tetap operasional Pembinaan 
/penegakan. 

2.2  Melakukan Pembinaan / Operasi yang profesional guna Penegakan 
supremasi Hukum. 

2.3  Pengembangan Sumber Daya Manusia 

3. Meningkatkan Peran Perlindungan Masyarakat 
3.1  Pembinaan Kelompok Pendukung Kantrantibmas di desa 
3.2 Pembangunan / Penyediaan Sarana Pendukung Pos-pos Ronda/ 

Keamanan 
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4. Meningkatkan keterpaduan dan kebersamaan dengan instansi 
terkait dalam pelaksanaan tugas keamanan, ketentraman dan 
ketertiban adalah : 
- Membangun kerjasama-kerjasama dalam teknis maupun 

informasi antar instansi terkait.  
 
E. KEBIJAKAN 

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang 
ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan 
atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan 
program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan 
dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi.  

Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat 
2015 – 2019  adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang Program 
dan kegiatan. 

2. Mengembangkan Sistim Manajemen Informasi yang terpadu atas 
implimentasi Peraturan maupun Keputusan. 

3. Membuat / melakukan  kerjasama Prosedur pembinaan 
/operasional  

4. Meningkatkan Pembinaan Perlindungan Masyarakat Desa 
5. Mengembangkan Kerja sama   teknis  sistim  penegakan hukum 

dan informasi yang berkelanjutan 
Berikut adalah keterkaitan Misi, Strategi dan Kebijakan Kantor Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019  dapat dilihat 
pada tabel di bawah ini : 

Strategi dan Kebijakan 
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat 2015 – 2019   

Misi Strategi Kebijakan 

No Uraian No Uraian No Uraian 

1 Meningkatkan 
pelaksanaan 
Peraturan 
Daerah, 
Keputusan 
Kepala Daerah 
dan aturan 
lainnya 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

   Membangun suatu 
sistim manajemen 
informasi yang 
terintegrasi dengan 
penyamaan struktur 
data atas 
implementasi 
Peraturan dan 
Keputusan. 

- Adannya Standar 
pelayanan  atas 
setiap pelayanan 
sebagai parameter 
pelaksanaan dan 
penegakan. 

1.1.1 

 

1.1.2 

 

- Meningkatkan sarana dan 
prasarana dalam menunjang 
Program dan kegiatan. 

-  Mengembangkan Sistim 
Manajemen Informasi yang 
terpadu atas implimentasi 
Peraturan maupun Keputusan. 
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Misi Strategi Kebijakan 

No Uraian No Uraian No Uraian 

2 Meningkatkan 
Eksistensi dan 
Profesionalisme 
Anggota Polisi 
Pamong Praja 

2.1 - Membuat prosedur – 
prosedur tetap 
operasional 
Pembinaan 
/penegakan. 

- Melakukan 
Pembinaan / Operasi 
yang profesional 
guna Penegakan 
supremasi Hukum. 

 

2.1.1 Membuat kerjasama Prosedur 
pembinaan /operasional 

 

3 Meningkatkan 
keterpaduan 
dan 
kebersamaan 
dengan instansi 
terkait dalam 
pelaksanaan 
tugas 
keamanan, 
ketentraman 
dan ketertiban. 
 

3.1 Membangun 
kerjasama – kerjasama 
teknis dan informasi 
 

3.1.1 Mengembangkan Kerja sama   
teknis sistim  penegakan hukum 
dan informasi yang 
berkelanjutan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

10 
 

 
      BAB III 

 SUMBER DAYA PENUNJANG 
 

 

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
 

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 46 Tahun 
2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi 
Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. 

a. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas 
Kepala Daerah, dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

b. Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan 
penegakan perda, menyelenggarakan ketertiban umum, dan 
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 

c. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

 

d. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan perda dan 
peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum, dan 
ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan kebijakan penegakan perda dan peraturan kepala daerah; 
f.   pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat di daerah; 
g. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat di daerah; 
h. pelaksanaan koordinasi penegakan perda dan peraturan kepala 

daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman 
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya; 

i.   pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar 
mematuhi dan menaati penegakan perda dan peraturan kepala daerah; 
dan 

j.   pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

 
 

B. ORGANISASI 
 

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari:          

 a.  Kepala. 
 b. Sub Bagian Tata Usaha. 
 c.  Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah. 
 d.  Seksi Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat / Pembinaan 

Trantibmas. 
 e.  Seksi Pengembangan Kapasitas. 
 f. Seksi Sarana dan Prasarana. 
 g. Seksi Perlindungan Masyarakat. 
 h. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
KABUPATEN LOMBOK BARAT 

 
 

 

 

 

 
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang 

berada  di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 
Satuan. 
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan dan 
menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada 
seluruh unit organisasi di lingkungan satuan. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 
4, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :  

a.    penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 
Sub Bagian; 

b.    penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga, dan 
perlengkapan; 

c.    penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian; 
d.    pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, 

keuangan, dan kepegawaian; 
e.    penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 
f.    penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang 

undangan, pengelolaan perpustakaan, dan hubungan 
masyarakat; 

g.    pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 
h.    penyusunan laporan hasil kegiatan sub bagian. 
 

2. Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas  
melaksanakan penegakan peraturan perundang-undangan di 
daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, 
Seksi Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai fungsi: 
a.    penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 

Seksi; 
b.    penyiapan bahan pelaksanaan penegakan peraturan perundang 

undangan di daerah; 
c.    penyusunan Standar Operasional Prosedur penegakan 

peraturan perundang-undangan di daerah; 

Kasi 
Pengembangan 

Kapasitas 

Kasi Perundang 
undangan 
Daerah  

Kasi Sarana 
Prasarana 

Kasi Ketertiban 
Umum Ketentraman 
Masyarakat 

Kasi Perlindungan 
Masyarakat 

KASUB.BAG. TU KELOMPOK 
JABT.FUNGSIONAL 

KEPALA SATUAN 
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d.    koordinasi pelaksanaan penegakan peraturan perundang- 
undangan di daerah dengan instansi terkait; 

e.    pelaksanaan penegakan peraturan perundang-undangan di 
daerah; dan 

f.    evaluasi dan pelaporan kegiatan penegakan peraturan 
perundang-undangan di daerah. 

 
3. Seksi Ketertiban Umum Ketenteraman Masyarakat / Pembinaan 

Trantibmas. 
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi 
Pembinaan Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat mempunyai 
fungsi: 
a.    penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 

Seksi; 
b.    penyusunan perencanaan pelaksanaan pembinaan terhadap 

anggota masyarakat, lembaga/badan usaha masyarakat dalam 
rangka ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c.    penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat; 

d.    penyusunan Standar Operasional Prosedur pembinaan 
ketenteraman dan ketertiban masyarakat;  

e.    pelaksanaan kegiatan pembinaan ketenteraman dan ketertiban 
masyarakat; dan 

f.    evaluasi dan pelaporan kegiatan pembinaan ketenteraman dan 
ketertiban masyarakat di daerah.  

 
4. Seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas meningkatkan 

kapasitas sumber daya aparatur satuan. 
 Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pengembangan Kapasitas 

mempunyai fungsi: 
a.    penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 

Seksi; 
b.    penyiapan bahan dan pedoman pelaksanaan pembinaan 

personil satuan; 
c.    pengembangan metode pendidikan dan latihan, keterampilan 

khusus dalam hal-hal peningkatan kualitas Polisi Pamong Praja, 
dan pembinaan personil untuk kelancaran tugas-tugas 
operasional; 

d.    pelaksanaan pendidikan dan pelatihan peningkatan kapasitas 
satuan; 

e.    kerjasama pengembangan kapasitas sumber daya personil 
satuan dengan daerah lain; dan 

f.    evaluasi dan pelaporan kegiatan pengembangan kapasitas 
personil satuan. 

 
5. Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas memberikan 

dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas dan fungsi 
satuan. 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Sarana dan Prasarana 
mempunyai fungsi: 
a.    penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 

Seksi; 
b.    penyiapan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 

tugas operasional  satuan; 
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c.    pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas 
operasional satuan; 

d.    pemeliharaan sarana dan prasana satuan; dan 
e.    evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan seksi. 

 
 

6. Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan perlindungan masyarakat di daerah. 
Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Perlindungan masyarakat 
mempunyai fungsi: 
a.    penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja 

Seksi; 
b.    penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan 

masyarakat di daerah; 
c.    penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perlindungan 

masyarakat di daerah; 
d.    koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di 

daerah dengan instansi terkait; 
e.    pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat di daerah; dan 
f.    evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan masyarakat.  
 

 
7. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan 

sebagian tugas dan fungsi satuan sesuai dengan keahlian dan 
kebutuhan. 

 
1.    Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada 

Pasal  11, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan 
bidang keahliannya. 

2.    Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior 
yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Satuan. 

3.    Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

4.    Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 
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C. TATA KERJA 
 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sub Bagian Tata Usaha, 
Seksi-Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib melakukan prinsip-
prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horisontal dalam lingkungan satuan dengan instansi terkait sesuai bidang 
tugas masing-masing. 

 
- Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-
langkah yang diperlukan. 

- Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai     
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .  

- Setiap pimpinan unit Satuan bertanggung jawab memimpin dan 
mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 
serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 
 
 
 

 
 

D. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN ASET YANG DIKELOLA 

1. Susunan Kepegawaian  

Guna mendukung proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, 
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat , dalam 
melaksanakan tugas-tugas dibagi dalam beberapa kelompok berikut 
analisa kepegawaian, aset beserta kebutuhannya sebagai berikut : 

Uraian Jumlah 
yang ada 

Kebutuhan Kekurangan 

Kasat 1 1 0 

Kasi 6 7 1 

Staf Tata Usaha 9 18 9 

Piket, Tugas Rutin 48 54 6 

Siaga / Dalmas 60 90 30 

Kecamatan 30 60 30 

PPNS 4 8 4 

 

Gol / 
Pendidikan SD SLTP SLTA D3 S1 S2 Jumlah 

Gol IV     1  1 

Gol III   6 1 14 2 23 

Gol II  21 59 1   81 

Gol I 1 10     11 

Tenaga Kontrak   29    29 

Jumlah 1 31 94 2 15 2 145 
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Hubungan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja  dengan jumlah 
pegawai dengan SKPD lainnnya tidak bisa disamakan dimana tugas-
tugas pengamanan membutuhkan keseimbangan kekuatan antara 
petugas dan yang diamankan untuk memberikan kualitas 
pengamanan, dalam hal ini kebutuhan pegawai / anggota tidak bisa 
diefisiensikan seperti pada SKPD yang menangani administrasi atau 
teknis lainnya, disamping itu semua anggota secara tidak langsung 
selalu siap siaga hal ini membutuhkan perhatian dari segi 
kesejahteraan dan kesehatan. 

2. Aset Vital 

Uraian Jumlah 
yang ada 

Kebutuhan Kekurangan 

Gedung Kantor 1 1 
1 

( Gedung 
tetap) 

Randis Kepala 0 1 1 

Randis Patroli 3 4 1 

Randis Patwal 2 2 0 

Truck Dalmas 1 2 1 

Patwal  Roda 2 2 4 2 

Sarana Komunikasi Repeater 1 2 1 

Komputer Ketata usahaan 3 6 3 

Komputer Manajemen 
Operasional 1 3 2 

Komputer Manajemen Informasi 
/ Data Base 1 3 2 

Alat Keamanan  ( Tameng ) 30 60 30 

Alat Keamanan  ( Senjata Api ) 0 10 10 

Pos Ronda 0 122 122 

 

Dari data tersebut dapat diambil informasi bahwa  Satuan Polisi 
Pamong Praja  membutuhkan Peralatan dan kelengkapan untuk 
menunjang kesuksesan untuk membangun Sistim yang terintegrasi, 
Citra dan kredibiltas  5 tahun kedepan. Ketersedianya anggaran 
untuk memenuhi kebutuhan yang vital guna menunjang tupoksi  
Satuan Polisi Pamong Praja. Hubungan antara kepegawaian dan 
Sarana dan Prasarana Vital tidak bisa dipisahkan karena Polisi 
Pamong Praja mempunyai tugas pokok yang mengikat seluruh 
Pegawai, Peraturan, Program dan Kegiatan di semua SKPD di 
Kabupaten Lombok Barat dan Dinamika Masyarakat yang menuntut 
seluruh anggota Polisi Pamong Praja lebih tanggap dengan segala hal 
yang merupakan impilkasi dari Implementasi Kebijakan-Kebijakan 
yang dituangkan dalam Peraturan Daerah maupun Keputusan 
Kepala Daerah. Hubungan tugas pokok Kantor Satuan Polisi Pamong 
Praja  dengan jumlah pegawai dengan SKPD lainnnya tidak bisa 
disamakan dimana tugas-tugas pengamanan membutuhkan 
keseimbangan kekuatan antara petugas dan yang diamankan untuk 
memberikan kualitas pengamanan, dalam hal ini kebutuhan 
pegawai/anggota tidak bisa diefisiensikan seperti pada SKPD yang 
menangani administrasi atau teknis lainnya. 
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BAB IV 
JENIS PELAYANAN 

1. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran 
a. Pelayanan  

Pelayanan pada  Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan 
Tupoksinya yaitu melaksanakan penegakan perda, 
menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman 
masyarakat, serta perlindungan masyarakat. 

- Satuan Polisi Pamong Praja melayani Pelaporan atas 
Pelanggaran Peraturan dan Keputusan yang menjadi 
kewenangan kabupaten 

- Satuan Polisi Pamong Praja penindakan atas pelanggaran 
pelaksanaan Peraturan dan Keputusan yang menjadi 
kewenangan kabupaten. 

- Satuan Polisi Pamong Praja menindak lanjuti Pelaporan 
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di masyarakat. 

 

2. Sasaran 
 Kelompok sasaran yang menjadi tugas pokok dan Fungsi Satuan 
Polisi Pamong Praja : 

- Pelanggar yang dilakukan oleh masyarakat atas Peraturan 
Daerah, Keputusan Bupati dan Aturan lainnya yang menjadi 
kewenangan daerah. 

- Pelanggar atas pelaksanaan  Peraturan Daerah, Keputusan 
Kepala Daerah / Bupati dan Aturan lainnya yang menjadi 
kewenangan daerah kepada masyarakat. 

- Pelanggar Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di 
masyarakat. 
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