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BUPATI LOMBOK BARAT 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT 

NOMOR  62 TAHUN 2016  

    

TENTANG 

RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI LOMBOK BARAT,  

Menimbang 

 

 

 

 

: 

 

 

bahwa  untuk melaksanakan ketentuan pasal 4, Peraturan 

Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Lombok Barat, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat.  

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 

122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 

165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887); 
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 10         

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat 

Nomor 142). 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI, 

DAN TATA KERJA  SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

KABUPATEN LOMBOK BARAT.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. 

5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. 

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok 

Barat. 

7. Sekretaris adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat. 

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan 
tugasnya didasarkan pada keahlian tertentu. 

 

BAB  II 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

 

Pasal  2 

(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) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas 
memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, 

mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis 
pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman 

masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 
Urusan Polisi Pamong Praja berdasarkan asas otonomi dan tugas 
pembantuan sesuai dengan kewenangannya. 
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(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; 

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. 

 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal  3 
 

(1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari: 

a. Kepala; 

b. Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Program; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan  

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

c. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari : 

1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; 

2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian; dan 

3. Seksi Penyidikan dan Penindakan; 

d. Bidang Operasional terdiri dari: 

1.  Seksi Pengamanan Dalam; 

2.  Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan 

3.  Seksi Deteksi Dini; 

e. Bidang  Perlindungan Masyarakat terdiri dari : 

1. Seksi Data dan Informasi; 

2. Seksi Mobilisasi; dan 

3. Seksi Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Sekretariat dan Kepala Bidang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Satuan. 

(3) Struktur susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati. 
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Bagian Ketiga  

Tugas dan Fungsi 

Paragraf 1 

Sekretariat 
 

Pasal  4 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. 

(2) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, 

mengarahkan mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup 

pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi  pengelolaan 

umum kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan 

keuangan serta pengkoordinasian tugas-tugas Bidang 
 

 

Pasal  5 
 

Untuk  menyelenggarakan tugas  sebagaimana dimaksud pada pasal  4 ayat (2), 
Sekretaris  mempunyai fungsi :  
 

a. penyelenggaraan administrasi umum, rumah tangga dan perlengkapan; 

b. penyelenggaraan administrasi keuangan dan kepegawaian; 

c. pelaksanaan pembinaan pelaksanaan administrasi umum, keuangan dan 

kepegawaian; 

d. penyelenggaraan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

e. penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, 

pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

g. penyusunan laporan hasil kegiatan sekretariat;  

h. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang; dan 

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Pasal  6 

(1)   Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Program; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

(2)  Sub   Bagian   sebagaimana  dimaksud    pada   ayat (1),   dipimpin  oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Sekretaris. 
 

 

Pasal  7 
 

(1) Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a 

mempunyai tugas  melaksanakan dan mempersiapkan penyusunan 

perencanaan dan program kerja tahunan dinas, menyiapkan bahan 

kebijakan teknis perencanaan, evaluasi pelaksanaan program/kegiatan di 

lingkungan Dinas. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (1), Sub 

Bagian Program memiliki fungsi: 
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a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran sub bagian program; 

b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, 

program di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja; 

c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di 

bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja; 

d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan 

kegiatan tahunan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban 

umum serta perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja; 

e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan 

anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran; 

f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik 

di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja; 

g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan 

kegiatan di bidang ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum serta 

perlindungan masyarakat sub Urusan Polisi Pamong Praja; 

h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja di bidang ketenteraman 

masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub 

Urusan Polisi Pamong Praja; 

i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan sub 

bagian program; dan 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan 

tugasnya. 

(3) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas  melaksanakan penyusunan anggaran program kerja, 

pengelolaan administrasi keuangan  rutin,  urusan pembukuan dan 

menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja 

dinas serta  pembinaan administrasi keuangan pembangunan di lingkungan 

Dinas.  

(4) Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (3), Sub 

Bagian Keuangan memiliki fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Keuangan; 

b. pelaksanaan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan; 

c. pelaksanaan urusan perbendahaan, pengelolaan penerimaan negara 

bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar; 

d. pelaksanaan urusan gaji pegawai dan administrasi keuangan; 

e. pelaksanaan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen 

keuangan; 

f. pelaksanaan penyusunan laporan keuangan; 

g. pelaksanaan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjutlaporan hasil 

pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi; 

h. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan BarangUnit (RKBU) dan 

Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); 

i. pelaksanaan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang; 

j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub 

Bagian Keuangan; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan tugasnya. 
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(5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (1) huruf c mempunyai tugas  melakukan pengelolaan ketatausahaan, 

rumah tangga dan pembinaan serta pengurusan administrasi umum 

kepegawaian di lingkungan Dinas. 

(6) Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud pada ayat (5), Sub 

Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi: 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

b. pelaksanaan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan 

pegawai; 

c. pelaksanaan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, kenaikan 

jabatan, pemberhentian dan pensiun pegawai;  

d. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan 

evaluasi kinerja pegawai; 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan; 

f. pelaksanaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan; 

g. pelaksanaan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol; 

h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan; 

i. pelaksanaan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan 

perundang-undangan; 

j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan 

Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai 

dengan tugasnya. 

 

Paragraf 2 

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 

Pasal  8 
 

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, 

mengendalikan dan mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, 

penyuluhan, pengawasan, pengendalian, penyidikan dan penindakan. 

 

Pasal  9 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 8,  Bidang 

Penegakan Perundang-undangan Daerah mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan perundang – undangan 

daerah; 

b. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang perundang-undangan daerah, pelaksanaan rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang perundang-undangan daerah; 

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di  

bidang perundang-undangan daerah; 

d. pelaksanaan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, pengendalian, 

penyidikan dan penindakan, di  bidang perundang-undangan daerah; 
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e. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ; dan 

f. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
 

Pasal  10 

(1) Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan  dan Penyuluhan; 

b. Seksi Pengawasan Dan Pengendalian; dan 

c. Seksi Penyidikan Dan Penindakan. 

(2)   Seksi  sebagaimana  dimaksud   pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. 

 

Pasal  11 

Seksi Pembinaan dan Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 

(1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan 

pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan di daerah. 

 

Pasal 12 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 11, Seksi 

Pembinaan  dan Penyuluhan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pembinaan, dan 

penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan peraturan perundang-

undangan daerah; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pembinaan dan 

penyuluhan peraturan perundang – undangan daerah; 

d. penyusunan bahan pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah; 

e. pengelolaan data pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

f. penyusunan dan penyampaian saran dan pertimbangan sebagai 

pengambilan kebijakan; 

g. melaksanakan pelaporan dan evaluasi tugas pembinaan dan penyuluhan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan 

fungsinya; dan 

i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

 

Pasal 13 

 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengawasan 

dan pengendalian pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah 
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Pasal 14 

 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 13, Seksi 

Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional pengawasanan dan 

pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan pengawasan dan pengendalian 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas pengawasanan dan 

pengendalian penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional 

penyelidikan dan penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan 

daerah; 

e. pengelolaan data hasil pengawasan dan pengendalian penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah; 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk pengawasan 

dan pengendalian sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan 

pimpinan; 

g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyelidikan dan 

penyidikan  penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta 

melaksanakan patroli dan monitoring wilayah; dan 

h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Penegakan 

Perundang-undangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 15 

 

Seksi Penyidikan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 

(1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Penyidikan dan 

Penindakan pada Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah. 

 

Pasal 16 

 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 15, Seksi 

Penyidikan dan Penindakan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana dan program kerja operasional penyidikan dan 

penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

b. penyusunan dan pengolahan data kegiatan penyidikan dan penindakan 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitas penyidikan dan 

penindakan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 

d. penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasional 

penyidikan dan penindakan penegakan peraturan perundang-undangan 

daerah; 

e. pelaksanaan pengelolaan data hasil penyidikan dan penindakan penegakan 

peraturan perundang-undangan daerah; 

f. pelaksanaan analisa dan evaluasi terhadap jenis dan bentuk penyidikan dan 

penindakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan pimpinan; 

g. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan dan 

penindakan  penegakan peraturan perundang-undangan daerah serta 

melaksanakan patroli dan monitoring wilayah; dan 
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h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Penegakan 

Perundang-undangan Daerah sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Paragraf 3 

Bidang Operasional 

Pasal  17 

Bidang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d 

mempunyai tugas  merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, 

mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas operasional Satuan Polisi 

Pamong Praja. 

 

Pasal  18 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17,  Bidang 

Operasional mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang operasional; 

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional; 

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasional; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di 

bidang operasional 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang operasional 

f. pelaksanaaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

g. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai 

tugas dan fungsinya 

 

Pasal  19 

(1) Bidang Operasional terdiri dari : 

a. Seksi Pengamanan Dalam; 

b. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; dan 

c. Seksi Deteksi Dini. 

(2) Seksi  sebagaimana  dimaksud   pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Bidang Operasional.     
 

Pasal  20 

Seksi pengamanan Dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf 

a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengamanan dalam. 

Pasal 21 

 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 20, Seksi 

Pengamanan Dalam mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana pengamanan kantor Bupati dan Rumah Jabatan 

Pimpinan Daerah; 

b. pelaksanaan pengamanan kantor Bupati dan Rumah Jabatan Pimpinan 

Daerah; 

c. koordinasi pelaksanaan upacara paripurna dan upacara hari besar nasional 

tingkat kabupaten; dan 
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d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bidang 

Operasional sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 22 

Seksi Pengamanan dan Pengawalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 

(1) huruf b mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan pengamanan 

dan pengawalan. 

Pasal 23 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 22, Seksi 

Pengamanan dan Pengawalan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana pengamanan dan pengawalan; 

b. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat 

VVIP  dan VIP; 

c. pelaksanaan pengamanan aset daerah; 

d. pelaksanaan pengamanan agenda daerah; 

e. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan tamu daerah; 

f. pelaksanaan pengamanan dan pengawalan aksi unjuk rasa; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Bidang 

Operasional sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 24 
 

Seksi Deteksi Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan Deteksi Dini. 

 

Pasal 25 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 24, Seksi 

Deteksi Dini mempunyai fungsi : 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas deteksi dini; 

b. koordinasi pelaksanaan deteksi dini; 
c. pengumpulan informasi pendahuluan terhadap suatu kejadian; 

d. pengumpulan informasi pendahuluan terhadap suatu konflik; 
e. pengumpulan informasi pendahuluan terhadap rencana adanya aksi unjuk 

rasa; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 
g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Operasional 

sesuai tugas dan fungsinya. 
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Paragraf 4 

Bidang Perlindungan Masyarakat 

Pasal  26 

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

huruf e mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perlindungan masyarakat di 

daerah. 
 

Pasal  27 

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Bidang 

Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kegiatan perlindungan masyarakat  

didaerah; 

b. penyusunan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perlindungan 

masyarakat; 

c. pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang perlindungan 

masyarakat; 

d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instasi lain 

dibidang perlindungan masyarakat; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dibidang perlindungan 

masyarakat; 

f. pelaksanaan bantuan penanggulangan dan evakuasi korban bencana 

g. koordinator pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan 

bencana; 

h. koordinator pelaksanaan pengamanan pemilu,pilkada,dan pilkades; 

i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala satuan sesuai tugas 

dan fungsinya 
 

Pasal  28 

1) Bidang  Perlindungan Masyarakat terdiri dari : 

a. Seksi  Data dan Informasi; 

b. Seksi  Mobilisasi; dan 

c. Seksi  Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat. 

2) Seksi  sebagaimana  dimaksud   pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala 

Bidang Perlindungan Masyarakat.     
 

Pasal  29  

Seksi Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  ayat (1) huruf 

a mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan dalam urusan data dan 

informasi. 

 

Pasal 30 

 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 29, Seksi 

Data dan Informasi mempunyai fungsi : 

 

 

 



 12 

a. penyusunan rencana kerja anggaran (rka) dan program kerja seksi; 

b. penyusunan dan perumusan kebijakan data dan informasi perlindungan 

masyarakat didaerah; 

c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis data dan informasi perlindungan 

masyarakat di daerah; 

d. pelaksanaan kegiatan pendataan dan penginformasian perlindungan 

masyarakat di daerah; 

e. pelaksanaan pendataan potensi rawan bencana; 

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi yang dilaksanakan; 

dan 

g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang perlindungan 

Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 31 

Seksi Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28  ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaaan mobilisasi. 

 

Pasal 32 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 31, Seksi 

Mobilisasi mempunyai fungsi : 

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi; 
b. penyusunan Rencana Mobilisasi Anggota Linmas; 
c. penggerakan anggota Linmas dalam perbantuan kegiatan kelinmasan dan 

kebencanaan; 
d. koordinasi kegiatan kelinmasan; dan. 

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang      
Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. 

 

Pasal 33 

Seksi Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat   sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28  ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan 

perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta 

pelaksanaaan pembinaan pengawasan satuan perlindungan masyarakat.    

 

Pasal 34 

Untuk menyelenggarakan tugas  sebagaimana  dimaksud  dalam Pasal 33, Seksi 

Pembinaan Pengawasan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi : 

a. penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Program Kerja Seksi; 
b. penyusunan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Anggota Linmas; 

c. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan  Anggota Linmas; 
d. pelaksanaan pelatihan anggota Linmas; dan 

e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang      
Perlindungan Masyarakat sesuai tugas dan fungsinya. 
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BAB III 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal  35 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas  melaksanakan sebagian tugas 

dan fungsi Satuan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. 

 

Pasal 36 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal  35, 

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. 
 

 

BAB IV 

ESELONERING 

Pasal  37 

(1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Struktural Eselon IIb atau Jabatan 

Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIa atau Jabatan 

Administrator. 

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Struktural Eselon IIIb atau Jabatan 

Administrator. 

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Struktural Eselon 

IVa atau Jabatan Pengawas. 
 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, 

Kepala Sub Bidang 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. 
 

Pasal 39 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku .  

Pasal 40 
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Setiap pimpinan unit Satuan bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya 

 

BAB VI 

PENUTUP 

Pasal 41 
 

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 

46 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat 

Tahun 2011 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
 

 

Pasal 42 

Peraturan  ini mulai berlaku pada tanggal  1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini 

dengan menempatkannya dalam Berita Daerah. 

 

 
Ditetapkan di Gerung 

pada tanggal  29 November  2016 
 

    BUPATI LOMBOK BARAT, 

 

      
       H. FAUZAN KHALID 

Diundangkan di Gerung 

pada tanggal  30 November 2016 
 

      SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LOMBOK BARAT, 

 

 
 H. MOH. TAUFIQ 
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