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KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang selalu
memberikan Rahmat dan Hidayah_Nya, sehingga penyusunan Rencana
Kerja (RENJA) Tahun 2022 Satuan Kerja Pemerintah Daerah Satuan Polisi
pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto dapat kami
selesaikan.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 merupakan bahan
acuan dan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan dibidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah,
perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran

demi kelancaraan

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Kami sadari bahwa Rencana kerja ini penuh dengan kekurangan dan
ketidaksempurnaan, Oleh karena itu, harapan berupa saran dan kritikan
yang mengarah kepada perbaikan demi kesempurnaan penyusunan Renja
dimasa yang akan datang akan sangat kami perlukan.
Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian
dan terbitnya penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto, di
ucapkan terimakasih.

Jeneponto,

2021

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten
Jeneponto

H. M. NASUHANG, SE
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip
: 19810217 199912 1 001
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BAB I
PENDAHULUAN
Perubahan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
pemerintahan daerah menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerinthan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang
Perubahan

Atas

Undang-undang

Nomor

23

Tahun

2014

Tentang

Pemerintahan Daerah merupakan salah satu wujud reformasi otonomi
daerah

dalam

rangka

meningkatkan

efesiensi

dan

efektifitas

penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan
meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika
kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan
otonomi daerah, maka kondisi ketentraman, ketertiban, perlindungan
masyarakat dan penanganan kebakaran daerah yang kondusif
merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk
meningkatkan mutu kehidupannya.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran

mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu
kondisi daerah yang tenteram, tertib, teratur dan aman dari kebakaran
sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan
lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman
dan tenteram.
1.1 Latar Belakang
Dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang

Sistem

diamanatkan

Perencanaan

bahwa

setiap

Pembangunan
daerah

harus

Nasional

(SPPN),

menyusun

rencana
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pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh
dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu
perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun
perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus
menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Searah dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004juga
mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja)
SKPD, yang disusun dengan berpedoman pada Restra SKPD dan
mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar Rencana
Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Flapon Anggaran Sementara
(PPAS).
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jeneponto
tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen

Perencanaan tahunan,

penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku
kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan musrenbang yang
diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan rancangan Renja
SKPD.
Berdasarkan hal tersebut di atas Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah pada tahun 2022 ini menyusun Rencana Kerja Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto.
Renja SKPD merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang
berjangka waktu 1 (satu) tahun.
Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten tahun 2022 merupakan rencana pembangunan
tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi
Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. yaitu “
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“JENEPONTO SMART 2023”
(Berdaya Saing, Maju, Religius dan Berkelanjutan)
”
Adapun penjelasan dari kata kunci visi diatas
adalah :
1. Kabupaten Jeneponto yang “Berdaya Saing” Berdaya saing
dapat

dimaknai

sebagai

kondisi

dimana

Kabupaten

Jeneponto memiliki keunggulan kompetitif dan keunggulan
komparatif yang tinggi diantara daerah-daerah lain, baik
dalam lingkup lokal maupun nasional. Disamping itu, daya
saing Kabupaten Jeneponto merupakan sebuah gambaran
akan tingginya produktivitas daerah, yang diwujudkan secara
efektif, efisien dan dilakukan secara pintar (smart) dengan
penguasaan TIK.
2. Kabupaten Jeneponto yang “Maju”:

Maju dapat dimaknai

sebagai kondisi dimana masyarakat Jeneponto memiliki
tingkat kesejahteraan dan kelayakan hidup yang tinggi, serta
terwujudnya keadilan sosial. Kemajuan juga dapat dimaknai
sebagai penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK)
yang maju dan mutakhir untuk mengatasi permasalahan
pembangunan
Pembangungan
Kabupaten

daerah,

Rancangan

Jangka

Jeneponto

Menengah

Tahun

Akhir

Rencana

Daerah (RPJMD)

2018-2023 maupun untuk

menjamin terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial.
3. Kabupaten Jeneponto yang “Religius” Religius dimaknai
sebagai

kondisi

pengamalan

dimana

terhadap

terwujudnya

nilai-nilai

pemahaman

keagamaan,

dan

khususnya

agama islam, serta pembinaan bagi warga masyarakat dan
ASN baik secara formal maupun secara informal.
4. Kabupaten Jeneponto yang “Berkelanjutan”: Berkelanjutan
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dapat dimaknai sebagai kondisi dimana terjaminnya masa
depan yang lebih baik, serta kelestarian lingkungan hidup
dengan segala keanekaragaman hayatinya. Disamping itu,
berkelanjutan juga dapat dimaknai sebagai terwujudnya
kesadaran

kolektif

terhadap

kebersinambungan

pembangunan daerah dan tercapainya Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB).
Dalam mewujudkan visi tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran melaksanakan misi ke 8 (delapan) yaitu
“Menegakkan supremasi hukum, keamanan dan ketertiban”

1.2 Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi

penyusunan

Rencana Staretgis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto
Tahun 2022 adalah :
1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;
4.

Undang Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah

6.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

7

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan pengawasan Atas Penyelenggaraan pemerintah
Daerah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata
Cara,

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Rencana

Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi
Pamong Praja ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi
perangkat daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
15. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Tahun 2011;
16. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan
Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Tahun 2010;
17. Instruksi

Presiden

Nomor

3

Tahun

2010

tentang

Program

Pembangunan yang Berkeadilan;
18. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010;
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21. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 54 tahun 2010, tentang
pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
tahapan,

tata

cara

penyusunan

pengendalian,

dan

evaluasi

pelaksanaan Rencana pembangunan daerah.
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 38 tahun 2010 tentang
Pedoman

Penyelenggaraan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Dasar

Pamong Praja;
23. Permendagri

Nomor

44

Tahun

2010

tentang

Ketentraman,

Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Penegakan
Hak Asasi Manusia;
24. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang
Pedoman Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP
Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 Tentang
Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional
Satuan Polisi Pamong Praja
28. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor
0199/M PPN/04/2010, Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang
Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2010 – 2014;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan pengendalian dan evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional.
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30 Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
31. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 30 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta
Tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun
2016 No. 30);
Landasan hukum inilah yang menjadi dasar dalam mengambil langkah
strategis, pengambilan keputusan dan kebijakan. Hal ini dipergunakan
dalam pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja baik dari segi
aplikasi dilapangan maupun secara administratif keterlibatan dalam
pembangunan di Kabupaten Jeneponto.
1.3 Maksud dan Tujuan
1.3.1. Maksud
Terciptanya sinergitas dan sikronisasi pelaksanaan tugas Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan instansi
yang terkait dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah serta pelayanan
bencana kebakaran.
1.3.2. Tujuan
Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun 2022 adalah:
1. Memberikan informasi dan masukan tentang pelaksanaan
Ketentraman, Ketertiban, penegakan Peraturan dan pemadam
Kebakaran di Kabupaten Jeneponto.
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2. Memberikan sumber referensi, baik dari segi organisasi
maupun fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran sebagai Penegak Peraturan Daerah dan Kebijakan
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah serta seluruh
Stakeholder di dalam menjamin Ketentraman dan Ketertiban di
Kabupaten Jeneponto.
3. Memberikan gambaran kegiatan yang dilaksanakan oleh
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto dalam
rangka

menegakkan

Ketertiban

dan

Peraturan

Daerah

Ketentraman

dan

dalam

Menjamin

Pelaksanaan

Pembangunan, Pemerintahan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan gambaran kesesuaian rencana kerja Satuan Polisi
Pamong Praja dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Jeneponto, sehingga terdapat akulturasi yang
selaras antara Renja SKPD dengan Renja Kabupaten/Kota.
5. Memberikan informasi yang jelas mengenai anggaran yang
digunakan dalam membiayai setiap program dan kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran.
6. Memberikan

gambaran

seberapa

besar

peluang

dan

kesempatan, hambatan dan tantangan dalam menjalankan
roda pemerintahan terkhusus dalam lingkup Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
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7. Memberikan masukan kegiatan dan anggaran dengan harapan
dapat diakomodir secara penuh dan maksimal dalam Rencana
Kerja Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti dalam pemenuhan
anggaran

yang

Pendapatan

dan

diberikan
Belanja

dalam

Rencana

Anggaran

Daerah

(RAPBD)

Kabupaten

Jeneponto.
Maksud

dan

Tujuan

Penyusunan

Rencana

Kerja

Organisasi Perangkat Daerah semoga dapat tercantum dalam rencana
besar pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan
di kabupaten Jeneponto terkhusus dalam Penegakan Peraturan
Daerah, Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban, perlindungan
masyarakat

serta penanganan bahaya kebakaran di Kabupaten

Jeneponto.
1.4 Sistematika Penulisan
Penyusunan Rencana Kerja) diharapkan dapat memberikan
masukan yang berarti kepada pemerintah daerah dalam membangun
bumi Turatea sehingga diperlukan referensi yang jelas, benar, tepat
dan kesesuaian dengan budaya dan kultur masyarakat Turatea.
Berikut ini adalah sistematika penyusunan Rencana Kerja
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran:
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
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BAB I PENDAHULUAN
Gambaran Umum Penyusunan Rancangan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan

Pengertian,

Proses

Penyusunan

dan

Keterkaitan Renja SKPD dengan Dokumen RKPD, Renstra
SKPD, dengan Renja Kabupaten/Kota.
1.2 Landasan Hukum
Produk Hukum yang menjadi landasan hukum yang
mengatur SOTK, Kewenangan SKPD serta Pedoman
Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat Maksud dan Tujuan Penyusunan Renja SKPD.
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian
Renstra SKPD.
Memuat Kajian (review) terhadap evaluasi tahun lalu dan
perkiraan pencapaian tahun berjalan.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Berisikan kejian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam
SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan
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Pemerintah

Nomor

06

Tahun

2008

dan

Peraturan

Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing
SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan kinerja pelayanan.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
berisikan uraian mengenai:
1. Sejauhmana tingkat kinerja Pelayanan SKPD dan hal
kritis yang terkait dengan Pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala
Daerah

terhadap

Nasional/Internasional,

capaian
seperti

SPM

Program
dan

MDGs

(Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan
SKPD, dan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan
catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang
direncanakan.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
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Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan sebagaimana
dimaksud,

yaitu

penelaahan

yang

menyangkut

arah

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang
terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan
isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD
yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.
3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :
a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap
rumusan program dan kegiatan.
Misal :
1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah,
2. Pencapaian MDGs,
3. Pengentasan Kemiskinan,
4. Pencapaian SPM,
5. Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah,
6. Pengembangan Daerah Terisolir,
7. Dsb.
b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan
kegiatan, antara lain meliputi:
1. Jumlah program dan Jumlah Kegiatan
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2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa
saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja
yang

terfokus

pada

kawasan

atau

kelompok

masyarakat tertentu)
3. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci
menurut sumber pendanaannya.
Uraian Program dan Kegiatan dimuat dalam tabel
rencana Program dan Kegiatan dalam Format Matriks
terlampir.
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup, berupa:
a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran
sesuai kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
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BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
Rencana Kerja (Renja) SKPD Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun 2021 adalah apresiasi dan ekspektasi SKPD Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Jeneponto. Harapan terhadap Program Kegiatan dan
Anggaran

yang

menyertainya

dapat

terwujud

guna

kelancaran

pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam
hal ketentraman, ketertiban serta dan penegakan pearaturan daerah dan
perlindungan masyarakat serta penanganan bahaya kebakaran.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran pada
awal tahun 2021 atau tepatnya pada penetapan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto memperoleh alokasi
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 11.943.365.445,- (Sebelas
Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga

Juta Tiga Ratus

RatusEnam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Lima
Rupiah), namun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan (APBD-P) tahun 2021 mengalami perubahan menjadi Rp.
11.414.046.386,- (Sebelas Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta
Empat Puluh Enam Ribu tiga Ratu Delapan Puluh Enam Rupiah)
terjadi pengurangan Alokasi anggaran (Refocusing Covid 19).
Dari alokasi anggaran ini, dipilah dan dialokasikan keprogram
dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dengan memperhatikan
skala prioritas dan kegiatan yang mendukung secara langsung
pencapaian tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi pamong Praja.
Berikut akan diuraikan dalam bentuk tabel tentang kinerja input
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program kegiatan serta serapan anggaran untuk seluruh kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto
Tahun 2021.
Secara garis besar Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran dengan jumlah anggaran yang seperti ini, belum
dapat mengakomodir secara proporsional dan professional dalam
memback-up setiap kegiatan dan program yang dilakukan untuk
mencapai sasaran kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran, masih diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar lagi.
Salah satu faktor yang menjadi landasan/acuan kebutuhan anggaran di
Satuan polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kabupaten

jeneponto adalah Besarnya beban tanggung jawab, beban kerja yang
diamanahkan oleh pemerintah daerah kepada Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran, disamping itu pula, jumlah personil
yang besar namun tidak ditunjang dengan jaminan kesejahteraan,
bentuk penghargaan dan kompensasi atas jasa dan keringat yang
diberikan untuk pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto. Dengan
jumlah anggaran yang diberikan itu, maka program dan kegiatan yang di
gambarkan dalam Renja SKPD tahun 2021 hanya merealisasikan dan
melaksanakan kegiatan yang secara signifikan berhubungan langsung
dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran, Program/ kegiatan yang dilaksanakan untuk
mencapai sasaran ini adalah :
A. Program

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota
Kegiatannya adalah :
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
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4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
Program ini diharapkan secara simultan memberikan dampak
positif terhadap kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran.
B. Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum
Kegiatannya adalah :
1. Penanganan

Gangguan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota

dan

Peraturan bupati Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan

Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

(PPNS)

Kabupaten/Kota;
Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan
ketenangan anggota dalam pelaksanaan tugasnya.
C. Program Penanggulangan Bencana
Kegiatannya adalah :
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Program ini diharapkan mampu memberikan Informasi dini
terhadap bencana.
D.

Program

Pencegahan,

Penanggulangan,

Penyelematan

Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran
Kegiatannya adalah :
1. Pencegahan, pengendaalian, pemadaman, penyelamatan
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran
dalam daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;
Sosialisasi

dan

kebakaran.Program ini

simulasi
diharapkan

pencegahan
mampu

bahaya

meningkatkan

pengetahuan dan kapasitas Anggota Satuan Polisi Pamong
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Praja. Memiliki keahlian, wawasan dan kemampuan dasar
untuk

menerapkannya

di

lapangan

dalam

menegakkan

peraturan daerah, ketentraman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat dan juga memiliki serta memupuk
rasa spirit of the corps diantara sesama anggota dan merasa
dalam satu keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Jeneponto.
Dalam perencanaan tahun sebelumnya, terdapat program
dan kegiatan yang secara simultan akan memberikan dampak positif
kepada pemerintah Kabupaten Jeneponto dalam menjalankan roda
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Terdapat program
penyelenggaraan Penegakan Perda, Penyelenggaraan Ketentraman,
Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Penanganan bahaya
kebakaran yang dilaksanakan secara kontinyu di tempat-tempat yang
rawan terhadap bentuk aktifitas yang mengganggu kenyamanan,
ketentraman dan ketertiban..
Sosialisasi juga merupakan salah satu program kegiatan
yang direncanakan sebagai bentuk optimalisasi terhadap berbagai
bentuk peraturan daerah, Ketentrman dan ketertiban umum serta
perlindungan masyarakat disertai dengan eksekusi di lapangan terhadap
segala bentuk kegiatan dan aktifitas masyarakat yang melanggar
Peraturan Daerah, memberikan efek jera untuk senantiasa sadar untuk
ikut serta aktif dalam membangun daerah Turatea yang tercinta ini.
Dalam perjalanannya jikalau seluruh rancangan kegiatan
yang dilaksanakan dapat terealisasi secara optimal, maka dalam
menjalankan visi Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto, maka
Satuan Polisi Pamong Praja dapat

Menciptakan

Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Satuan Polisi

yang Berwibawa dan

Berkinerja Baik untuk Mendukung Pemerintahan Daerah Menuju
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Jeneponto Smart 2023”. Oleh karena itu, maka diharapkan pada
tahun berikutnya perencanaan yang disusun dalam Rencana Kerja
Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Jeneponto dapat

direalisasikan.
Program-program kegiatan yang telah diuraikan secara
keseluruhan telah menjadi rutinitas dicantumkan dalam Rencana
Kerja setiap tahunnya, namun dalam kurun tahun terakhir anggaran
yang terealisasikan hanya rata-rata 95 % dari rencana kerja yang
diberikan ke Pemerintah Daerah, sehingga hal ini bermuara kepada
pencapaian Rencana Strategis sudah optimal karena program yang
dilaksanakan telah mampu merefleksikan seluruh misi yang ingin
dicapai dalam rencana strategis Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran adalah membantu Bupati dalam memimpin,
melakukan koordinasi dan pemantauan serta pengawasan pelaksanaan
tugas

memelihara

dan

menyelenggarakan

ketentraman

dan

melaksanakan kegiatan pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum seryta pencegahan bahaya kebakaran; melaksanakan kegiatan
Penegakan

Peraturan

Daerah

dan

Peraturan

Pelaksanaannya;

Melaksanakan Kegiatan Pengawalan dan Pengembangan Kualitas
Sumber

Daya

Polisi

Pamong

Praja;

Mengkoordinasikan

Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban serta
Penegakan

Peraturan

dengan

Instansi

Perundang-undangan;

Melaksanakan

pengamanan

pemerintah;

instalasi

terkait

sesuai

Peraturan

koordinasi/pengendalian
Memfasilitasi

Penyelesaian

Permasalahan/Perselisihan dan Kerjasama Operasional Polisi Pamong
Praja; Melaksanakan Tugas Pengamanan Prefentif baik secara terbuka
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maupun tertutup; Melakukan Koordinasi dan Kerjasama dengan Dinas
dan Instansi dalam hal Penyidikan dan Pelanggaran Peraturan Daerah
dan Peraturan Pelaksanaannya; Melaksanakan Penyuluhan di Bidang
Ketentraman dan Ketertiban Umum; Mencegah/Menangkal segala
Bentuk Gangguan Ketentraman dan Ketertiban baik berupa kejahatan
maupun pelanggaran serta gangguan ketertiban lainnya; Melaksanakan
Tugas Penjagaan dan Pengamanan baik secara terbuka maupun
tertutup; Melaksanakan Tindakan Refresif terhadap segala bentuk
kajahatan

dan

pelanggaran

guna

memelihara

Ketentraman

dan

Ketertiban Umum; Memberikan Perlindungan dan Pertolongan Kepada
Masyarakat terhadap gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan
pencegahan bahaya kebakaran. Tugas pokok dan fungsi ini harus
bersinergi dengan Program Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Jeneponto. Secara implisit, sebelumnya telah disampaikan bahwa
program kegiatan yang dicantumkan dalam Rencana Kerja setiap
tahunnya tidak terealisasi 100%,. Oleh karena itu, jika memberikan
komparasi antara rencana kerja dengan rencana strategis tidak dapat
dicapai secara optimal, namun anggaran kegiatan dan program yang
terealisasi dalam tahun berjalan sesuai dengan realisasi anggaran yang
dioptimalkan sesuai tahun anggaran berjalan.
Dalam

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Pemadam

Kebakaran, tidak adanya bentuk pelayanan secara langsung yang
diberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja. Satuan
Polisi Pamong Praja hanya sebagai eksekutor dan verifikator terhadap
segala bentuk kebijakan pemerintah kabupaten, mulai dari perizinan,
penertiban dan bentuk-bentuk ataupun pos-pos penerimaan dan
Pendapatan Asli Daerah.
Disisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemdam
Kebakaran

melakukan

kontrol

terhadap

segala

bentuk

aktifitas
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masyarakat agar senantiasa menjamin keamanan, ketentraman dan
ketertiban dalam masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.
Melakukan patroli yang melihat secara langsung terjaminnya keamanan,
ketentraman dan ketertiban di masyarakat, bahkan melakukan tindakan
represif yang jikalaiu dalam kegiatan kontrol dan pengawasan diketahui
dan didapatkan tindakan yang mengganggu kenyamanan lingkungan,
keamanan dan ketertiban umum, misalkan; Hewan Ternak yang
berkeliaran yang merusak dan mengganggu taman kota (berdasar pada
Perda Nomor 14 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pemeliharaan Hewan
Ternak), dan ataupun anak sekolah yang berkeliaran di wilayah
perkotaan dan di luar sekolah dalam waktu berlangsungnya proses
belajar mengajar di sekolah masing-masing.
Tindakan Represif dan Preventif dengan cara manusiawi dan
pendekatan kekeluargaan di kedepankan dalam menghadapi setiap
masalah yang berkaitan dengan hal tersebut, mengedepankan budaya
sipakatau na sipakalabbiri. Dan tetap melakukan prosedur sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang
diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja.
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi dari
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran seringkali terjadi
fluktuasi dan dinamika sosial yang terjadi dalam lingkungan kerja
ataupun di lapangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam keseharian
penyelenggaraan tugas terdapat kelemahan dalam organisasi ini.
Kelemahan (weakness) dari suatu organisasi merupakan faktor yang
dapat menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari organisasi.
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Adapun kelemahan dari

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran, adalah:
1. Kurangnya Kuantitas dan Kualitas aparat (SDM) dan anggota Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran..
2. Kurangnya Koordinasi dengan aparat terkait baik dari pelaksanaan
fungsi maupun dari pelaksanaan tugas masing-masing instansi yang
sering menimbulkan tumpang tindih tugas.
3. Rendahnya motivasi kerja, disiplin dan pemahaman anggota satuan
polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran terhadap tupoksi.
Terlepas dari kelemahan dari organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, terdapat beberapa peluang
yang dapat itangkap dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Adanya empati dan
simpati terhadap dinamika sosial, politik dan ekonomi serta cultural kental
yang beredar dalam masyarakat memberikan peluang-peluang yang
dapat dioptimalkan menjdai sebuah kesempatan untuk berbuat lebih baik
untuk Satuan Polisi Pamong Praja yang bermuara kepada semakin
meningkatnya kenyamanan lingkungan dalam masyarakat. Peluang
(opportunity) merupakan suatu keadaan yang menjadi kesempatan dari
suatu organisasi dalam rangka pengembangan kinerja, kualitas dan
kapasitas dari sebuah organisasi dengan menggunakan segenap sumber
daya dan potensi yang dimiliki. Adapun yang menjadi peluang dari
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:
1. Perubahan paradigma pemerintahan daerah yang menjadi ajang
penggalian potensi dan kemampuan daerah untuk kemakmuran
masyarakatnya.
2. Pemerintah daerah memberikan tugas pokok dan fungsi yang bersifat
fleksibel dan terarah dengan ketentuan tanpa adanya tumpang tindih
tugas dengan instansi lainnya.

24

3. Sistem dan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang
memiliki karakteristik yang berbeda dengan instansi lainnya.
4. Sistem perencanaan yang strategis dibutuhkan dalam kegiatan
pembangunan.
5. Jaminan keamanan, ketertiban, kenyamanan lingkungan, penegakan
supremasi hukum, pencegahan kebakaran kewenangannya diberikan
kepada satuan polisi pamong praja dan Pemadam Kebakaran.
Di sisi lain, dalam perjalanan Organisasi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat beberapa elemen yang
tidak dapat dipungkiri akan menjadi ancaman bagi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran dimasa yang akan datang. Ancaman
(threat) merupakan keadaan yang perlu mendapatkan perhatian dan
penanganan khusus. Ancaman dari suatu organisasi harus senantiasa
dilakukan demi eksistensi dan konsistensi dari suatu organisasi. Adapun
ancaman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
adalah:
1. Karakteristik mental dan rasionalisasi dari anggota yang cenderung
labil, karena latar belakang pendidikan dan lingkungan yang berbeda.
2. Lemahnya koordinasi dengan instansi lain.
3. Era Globalisasi yang mengharuskan daerah dan aparat pemerintah
untuk dapat berkompetisi..
4. Tingkat

kesadaran

masyarakat

masih

kurang

dan

cenderung

mendahulukan emosi daripada rasional dan logika.
2.4 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan peraturan Bupati Jeneponto Nomor 30 Tahun
2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi Serta Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Jeneponto maka, berikut ini adalah Tugas Pokok dan Fungsi Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Jeneponto, Yaitu :
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Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
A.

Kepala

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

dan

Pemadam

Kebakaran.
Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran

memiliki

tugas pokok memimpin,

merumuskan,

mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang
penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat,
perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati dan Pemadam Kebakaran.
Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kasat Pol PP dan
Damkar menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan peraturan
daerah

dan

peraturan

kepala

daerah,

penyelenggaran

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perlindungan
masyarakat serta pemadam kebakaran.
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah;
c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
e. Pelaksanaan kebijakan Pemadam Kebakaran;
f. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan / atau
aparatur lainnya;
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g. Pengawasan terhadap masyarakat/Badan, aparatur atau Dinas
hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan

Peraturan

Daerah dan Peraturan Bupati;
h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi Dinas Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
b. Merumuskan bahan kebijakan teknis Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan
ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan Msayarakat
serta Pemadam Kebakaran;
c. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana
Kinerja (RENJA) Dinas;
d. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset daerah di
lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
e. Membina dan mengendalikan Bawahan;
f. Melaksanakan

tugas

pembantuan

dari

pemerintah

atau

pemerintah provinsi sesuai dengan bidang tugasnya;
g. Mengevaluasi

pelaksanaan

tugas

dan

menginventarisasi

permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternatif
pemecahannya;
h. Mempelajari,

memahami

dan

melaksanakan

peraturan

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
i. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati;
j. Melaksanakan koordinasi dengan sekretaris daerah dan
instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
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k. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi
hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
l. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah;
m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
Bupati.

B.

Sekretaris
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja dan Damkar dibantu oleh Sekretariat, Sekretariat
dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas
pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugastugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang
meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan
umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan dan pengembangan
pola kerjasama penanggulangan pelanggaran perda, penegakkan
trantibum dan tanggap pemadam kebakaran.
Dalam

melaksanakan

tugas

pokok,

Seorang

Sekretaris

menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
b. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi suratmenyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan,
kerumah tanggan, hubungan masyarakat dan keprotokolan
Satpol PP dan Damkar;
c. Pengelolaan urusan administrasi keuangan Satpol PP dan
Damkar;
d. Pengelolaan penyusunan perencanaan dan pelaporan Satpol
PP dan Damkar; dan
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Satpol PP dan Damkar sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya.
Sekretaris menjalankan tugas dengan rincian tugas sebagai
berikut:
a. Membantu kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di bidang
kesekretariatan;
b. Mengkoordinasikan tugas-tugas internal di lingkup Satpol PP
dan Damkar;
c. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja sekretariat
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
d. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada para kepala subbagian sesuai dengan lingkup tugas
dan fungsinya;
e. Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan
tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karir
bawahan;
f. Memantau,

mengendalikan,

mengevaluasi,

dan

menilai

pelaksanaan tugas bawahan;
g. Mengelola penyusunan rencana dan program kerja Satpol PP
dan damkar sebagai pedoman pelaksanaan tugas Satpol PP;
h. Mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

pelaksanaan

administrasi kearsipan, naskah dinas baik yang masuk maupun
yang keluar;
i. Mengoreksi surat-surat atau naskah dinas di lingkup Satpol PP
dan Damkar;
j. Mengatur pelaksanaan layanan di bidang kesekretariatan
kepada unit organisasi di lingkup Satpol PP dan Damkar;
k. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan Satpol PP;
l. Memantau kegiatan bawahan lingkup kesekretariatan;
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m. Mengelola pengadaan dan perlengkapan serta rumah tangga
yang menjadi kebutuhan Satpol PP dan Damkar;
n. Mengelola hubungan masyarakat dan keprotokolan Satpol PP
dan Damkar;
o. Mengelola administrasi dan penatausahaan keuangan Satpol
PP dan Damkar;
p. Mengelola administrasi dan penatausahaan kepegawaian
Satpol PP dan Damkar;
q. Melaksanakan koordinasi dalam pengusulan/penunjukan kuasa
pengguna anggaran, pejabat pembuaat komitmen, pejabat
penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan
dan bendahara;
r. Melaksanakan pembinaan, pengarahan, dan pengawasan
kepada bendahara;
s. Memantau,

mengkoordinasikan,

dan

melaporkan

setiap

kegiatan Satpol PP dan Damkar kepada kepala Satuan;
t. Mengelola perencanaan dan program Satpol PP dan Damkar;;
u. Mengelola

dan

mengkoordinasikan

penyusunan

rencana

anggaran lingkup Satpol PP dan Damkar;
v. Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala
Dinas Satpol PP dan Damkar yang berkaitan dengan kegiatan
bidang

kesekretariatan

dalam

rangka

pengambilan

keputusan/kebijakan;
w. Melaporkan kepada Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar
setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
x. Mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan
kesekretariatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
y. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas
Satpol PP dan Damkar sesuai dengan lingkup tugas dan
fungsinya.
Sekretaris, membawahi :
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1.

Sub Bagian Perencanaan;

2.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

3.

Sub Bagian Keuangan.

1.

Sub Bagian Perencanaan;
Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian. Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan

pelaksanaan

tugas

pelayanan

dan

pengkoordinasian penyusunan rencana dan program. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala
Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi
:
a. Penyusunan perencanaan program Satpol PP, Linmas
dan Damkar;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan program
Satpol PP, Linmas dan Damkar;
c. Pelaksanaan tugas kegiatan penyusunan perencanaan
program Satpol PP, Linmas dan Damkar;
Kasubag Perencanaan melaksanakan tugas dengan rincian
tugas sebagai berikut :
a. Membantu

sekretaris

dalam

melaksanakan

tugas

perencanaan program;
b. Mempersiapkan dan menyusun rencana dan program
kerja subbagian program sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;
c. Mendistribusikan

tugas

dan

memberi

petunjuk

pelaksanaan tugas pada bawahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas;
e. Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai
pelaksanaan tugas bawahan;
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f. Menyusun rencana dan program kerja Satpol PP, Linmas
dan Damkar; sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
g. Mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskah dinas yang
akan ditandatangani pimpinan di bidang subbagian
program;
h. Menyusun dan menelaah peraturan dan perundangundangan di bidang subbagian program;
i. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

layanan

di

bidang

perencanaan program kepada unit organisasi di lingkup
Satpol PP dan Damkar;
j. Menyusun konsep rencana strategis Satpol PP;
k. Menyusun

perencanaan

tahunan

Satpol

PP

dan

perencanaan lainnya;
l. Menyajikan data pelakasanaan kegiatan Satpol PP dan
Damkar;
m. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah;
n. Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan subbagian program, sesuai ketentuan yang
berlaku;
o. Menyusun laporan tahunan kegiatan Satpol PP dan
Damkar;
p. Menyusun konsep pembuatan profil Satpol PP dan
Damkar kab. jeneponto;
q. Memberikan saran bahan pertimbangan kepada sekretaris
yang

berkaitan

program

Satpol

dengan
PP

kegiatan

dan

perencanaan

Damkar

dalam

dan

rangka

pengambilan keputusan/kebijakan;
r. Melaksanakan koordinasi dengan para kepala subbagian
dalam rangka menyusun rencana anggaran Satpol PP
dan Damkar;
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s. Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
t. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
u. Melaksanakan

koordinasi

penyusunan

rencana

dan

program kerja dengan sub unit kerja lain.
2.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan,
melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan
kerumahtanggaan.

Dalam

melaksanakan

tugas

pokok

sebagaimana dimaksud Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan program subbagian umum dan
kepegawaian;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
c. Pelaksanaan tugas administrasi umum dan kepegawaian;
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan
tugas dengan rincian tugas sebagai berikut ini :
a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam
urusan administrasi kepegawaian dan kerumahtanggaan;
b. Menyusun rencana dan program kerja subbagian umum
dan kepegawaian, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan

tugas

dan

memberi

petunjuk

pelaksanaan tugas pada bawahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas;
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e. Melaksanakan

penerimaan,

pendistribusian

dan

pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan
dokumentasi dan kearsipan;
f. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
g. Melaksanakan

Pengelolaan

dan

penyiapan

bahan

pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit
kerja Satpol PP dan Damkar;
h. Menyusun dan menyiapkan pengelolaan administrasi
perjalanan dinas;
i. Melaksanakan

pelayanan

keprotokolan

dan

penyelenggaraan rapat-rapat;
j. Pelaksanaan dan pelayanan hubungan masyarakat;
k. Melaksanakan

kepengurusan

kerumahtanggaan,

kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor;
l. Melaksanakan

pengelolaan

perpustakaan

dan

pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
m. Melaksanakan

pemeliharaan

kendaraan

operasional

Satuan Polisi Pamong Praja serta kendaraan dinas;
n. Melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor serta pengelolaan inventarisasi barang
kantor;
o. Melaksanakan pengadaan pakaian dinas, perlengkapan
dan peralatan operasional personil;
p. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan
dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
q. memfasilitasi

pembinaan

umum

kepegawaian

dan

pengembangan karier serta disiplin pegawai;
r. Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi
pensiun dan cuti pegawai;
s. Memberikan saran bahan pertimbangan kepada sekretaris
yang

berkaitan

dengan

kegiatan

pengelolaan
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kerumahtanggan dan administrasi kepegawaian Satpol PP
dan

Damkar

dalam

rangka

pengambilan

pelaporan

pelaksanaan

keputusan/kebijakan;
t. Melaksanakan

evaluasi

dan

tugas/kegiatan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
u. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
v. Melaksanakan koordinasi dengan sub unit kerja lain.
3. Sub Bagian Keuangan
Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan
melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan

administrasi

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala
Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
a. Penyusunan perencanaan program subbagian keuangan;
b. Pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan
Satpol PP dan Damkar;
c. Pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan Satpol PP
dan Damkar;
Kepala Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas dengan
rincian tugas sebagai berikut:
a. Membantu sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam
urusan administrasi keuangan;
b. Menyusun

rencana

dan

program

kerja

subbagian

keuangan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
c. Mendistribusikan

tugas

dan

memberi

petunjuk

pelaksanaan tugas pada bawahan;
d. Membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas;

35

e. Melaksanakan pengumpulan, belanja dan pembiayaan;
f. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas
keuangan;
g. Melaksanakan

Pengelolaan

administrasi

keuangan

anggaran pendapatan dan belanja;
h. Melaksanakan

penyusunan

dan

pengkoordinasian

pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan bagi
pegawai negeri sipil;
i. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran
pendapatan dan belanja;
j.

Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan
penyiapan

bahan

administrasi

akuntansi

anggaran

pendapatan, belanja dan pembiayaan;
k. Menyiapkan

bahan

pertanggungjawaban

pengelolaan

anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
l. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana
dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para
kepala Bidang;
m. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan

tugas

pengelolaan keuangan Satpol PP dan Damkar;
n. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan
rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas
Satpol PP dan Damkar;
o. Memberikan saran bahan pertimbangan kepada sekretaris
yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan keuangan
Satpol PP dan Damkar dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijakan;
p. Melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan Satpol PP sesuai ketentuan yang berlaku;
q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya.
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r. Melaksanakan koordinasi dengan sub unit kerja lain.
C. Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah.
Bidang

Penegakan

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas pokok
memimpin,

mengkoordinasikan,

mengendalikan

dan

mempertanggungjawabkan tugas – tugas di bidang penegakan
peraturan

perundang

pembinaan,

–

undangan

penyuluhan,

daerah

penyelidikan

yang

dan

meliputi

penyidikan,

pengawasan dan penindakan. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Penegakan Peraturan
Perundang-undangan Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
pembinaan,

penyuluhan,

pengawasan,

penyelidikan,

penyidikan dan penindakan;
b. penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di
bidang pembinaan, penyuluhan, pengawasan, penyelidikan,
penyidikan dan penindakan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan,
penyuluhan,

pengawasan,

penyelidikan,

penyidikan

dan

penindakan;
d. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja program bidang
penegakan perundang-undangan daerah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Kepala

bidang

penegakkan

perundang-undangan

daerah

melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penindakan
terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
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b. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan Satpol PP dan Damkar;
c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam
pembinaan, penyuluhan, pengawasan dan penindakan terhadap
pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyrakat, serta
penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;
d. melaksanakan

fasilitasi

dan

pengoordinasian

PPNS

dalam

melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan;
e. melaksanakan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan
menggunakan

garis pembatas Polisi

Pamong

Praja

terhadap

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;
f. melaksanakan proses administrasi penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
g. melaksanakan pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian PPNS
dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan
Keputusan Bupati;
h. melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
i. melaksanakan pengelolaan, penyajian data dan informasi administrasi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
j.

melaksanakan

pembinaan,

pemantauan,

pengawasan

dan

pengendalian di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan
serta penyelidikan dan penyidikan;
k. melaksanakan monitoring dan pelaporan di bidang pembinaan,
pengawasan dan penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai
dengan lingkup tugas dan fungsinya.
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Bidang

Penegakan

Peraturan

Perundang-Undangan

Daerah

membawahi :

1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan, dan Pengawasan
2. Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan

1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan;
Seksi Penyuluhan dan Penindakan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi. Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan

mempunyai

melaksanakan,

tugas

pokok

mengkoordinasikan,

merencanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan dan penyuluhan
penegakkan

peraturaan

perundang-undangan

daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang pembinaan, penyuluhan, dan
pengawasan;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana kerja anggaran di bidang pembinaan dan
penyuluhan;
c. pelaksanaan tugas di bidang pembinaan, penyuluhan, dan
pengawasan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya .

Kepala Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan
melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pembinaan,
penyuluhan, dan pengawasan;
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b. mempersiapkan bahan analisa dan mengolah data serta
visualisasi

kegiatan

pembinaan,

penyuluhan,

dan

pengawasan;
c. mempersiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan,
penyuluhan, dan pengawasan;
d. mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan
penyuluhan;
e. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
laporan realisasi anggaran seksi pembinaan, penyuluhan,
dan pengawasan;
f. melakukan

penyuluhan

peraturan

daerah,

peraturan

kepala daerah;
g. melakukan pembinaan terhadap aparatur, masyrakat dan
atau badan hukum terkait pelanggaran peraturan daerah
dan peraturan kepala daerah;
h. menyusun

dan

menyampaikan

saran

sebagai

pertimbangan pengambilan kebijakan;
i. melaksanakan pengawasan internal aparatur.
j. melaksanakan pengawasan terhadap aset daerah.
k. menyiapkan dan mempelajari bahan bacaan peraturan
perundang-undangan daerah;
l. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
laporan

kinerja

program

seksi

pembinaan

dan

penyuluhan;
m. melaksanakan koordinasi pembinaan dan penyuluhan
peraturan perundang-undangan daerah dengan sub unit
kerja lain.
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;
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2.

Seksi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penindakan;
Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan di pimpin oleh
Kepala Seksi. Kepala Seksi Penyelidikan Penyidikan mempunyai
tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi
dan melaporkan pelaksanaan tugas Penyelidikan, Penyidikan, dan
Penindakan Penegakan Peraturan Perundang- undangan daerah
berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas. Dalam
melaksanakan tugas pokok sebagaimana di maksud sebagai
Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan memiliki fungsi :

a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang penyelidikan, penyidikan, dan
penindakan;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana

kerja

anggaran

di

bidang

penyelidikan,

penyidikan, dan penindakan;
c. pelaksanaan tugas di bidang penyelidikan, penyidikan,
dan penindakan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Seksi

penyelidikan,

penyidikan

dan

Penindakan

melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. mempersiapkan

bahan

pelaksanaan

pemberdayaan,

fasilitasi, pengoordinasian dan pengendalian Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dalam menegakkan Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
b. mempersiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan
dan

atau

penyegelan

dengan

menggunakan

garis

pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan
Bupati;
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c. mempersiapkan
terhadap

bahan

pelanggaran

administrasi
Peraturan

berkas

Daerah,

perkara
Peraturan

Bupati dan Keputusan Bupati;
d. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyajian data
dan informasi di bidang penyelidikan, penyidikan, dan
penindakan;
e. melakukan tindakan represif terhadap masyarakat atau
badan hukum yang melanggar peraturan daerah atau
peraturan kepala daerah;
f. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyelidikan,
penyidikan,

dan

penindakan

pelanggaran

peraturan

daerah dan peraturan kepala daerah;
g. mengelola

data

hasil

penyelidikan

dan

penyidikan

pelanggaran peraturan perundang- undangan daerah;
h. mengelola data Administrasi PPNS;
i. mempersiapkan bahan dan melaksanakan monitoring,
evaluasi dan pelaporan di bidang penyelidikan dan
penyidikan;
j. mempersiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan
laporan

kinerja

program

seksi

penyelidikan

dan

penyidikan;
k. melaksanakan koordinasi penyelidikan, penyidikan, dan
penindakan dengan sub unit kerja lain.
l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
D.

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di pimpin
oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketertiban Umum
dan

Ketentraman

Masyarakat

mempunyai

memimpin,

mengoordinasikan dan mengendalikan tugas- tugas di bidang
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ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi
operasi, kerja sama, patroli, pengawalan dan pengendalian
berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala
Bidang

Ketertiban

Umun

dan

Ketentraman

Masyarakat

menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan Kebijakan teknis di bidang ketentraman dan
keteritiban umum;
b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang ketentraman dan keteritiban umum;
c. pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketentraman
dan keteritiban umum;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Kepala Bidang Ketentraman dan ketertiban umum melaksanakan
tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di
bidang ketentraman dan keteritiban umum;
b. mengelola penyusunan rencana dan program serta langkahlangkah operasional kerja bidang ketentraman dan keteritiban
umum;
c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas
kepada kepala seksi sesuai dengan lingkup bidang tugasnya’;
d. membina,
mengevaluasi

memotivasi,
dan

menilai

memantau,

mengendalikan,

pelaksanaan

tugas

dan

pengembangan karir bawahan;
e. meneliti dan mengkoreksi konsep pedoman dan petunjuk teknis
pelaksanaan ketentraman dan keteritiban umum;
f. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan
Rumah Dinas, Kantor, sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan
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kerja tamu/delegasi, tempat upacara dan acara seremonial
serta pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur
yang berlaku;
g. menyusun kebijakan di bidang kesamaptaan;
h. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengawalan
Pejabat

Daerah,

Delegasi/Tamu

daerah VIP dan

VVIP

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
i. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penjagaan
gedung dan aset penting milik pemerintah daerah berdasarkan
ketentuan dan prosedur yang berlaku;
j.

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pengamanan
penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa serta patrol di
lapangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;

k. memimpin, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan
mobilisasi anggota di lapangan berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku;
l. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan satuan kerja
terkait

dalam

pelaksanaan

kegiatan

ketentraman

dan

keteritiban umum;
m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Satuan

dalam

pengambilan

keputusan/kebijakan

bidang

ketentraman dan keteritiban umum;
n. melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bidang ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang

Ketertiban

Umum

dan

Ketentraman

Masyarakat,

membawahi:
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1. Seksi Operasional dan Kerja sama
2. Seksi Patroli, Pengawalan, dan Pengendalian
1.

Seksi Operasional dan Kerja sama
Seksi Operasional dan Kerja sama, Seksi Operasi dan Kerja
sama dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi. Kepala Seksi
Operasi

dan

Kerja

merencanakan,
mengevaluasi

sama

mempunyai

melaksanakan,
dan

melaporkan

tugas

pokok

mengoordinasikan,
pelaksanaan

tugas

operasional operasi serta kerja sama ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat berdasarkan pedoman yang ada
untuk kelancaran tugas. Dalam melaksanakan tugas pokok
sebagaimana dimaksud Kepala Seksi Operasi dan Kerja
sama menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang Operasional dan Kerja sama;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana kerja anggaran di bidang Operasional dan Kerja
sama;
c. pelaksanaan tugas di bidang Operasional dan Kerja sama;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Kepala seksi Operasional dan Kerja sama melaksanakan
tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. melaksanakan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan
massa;
b. melaksanakan operasi dan penertiban dalam rangka
menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
c. mengarahkan pelaksanaan di bidang ketentraman dan
ketertiban umum dan kerjasama;
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d. mengelola pelaksanaan pengamanan rumah dinas, kantor,
sekitar ruang kerja, lokasi kunjungan kerja tamu/delegasi,
tempat upacara dan acara seremonial pemerintah daerah
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
e. melaksanakan

pengumpulan,

mengolah

data

kegiatan

operasi, pengamanan, dan kerjasama;
f. mengelola mobilisasi anggota Satuan Polisi Pamong Praja;
g. mengelola pelaksanaan penjagaan gedung dan asset
penting milik pemerintah daerah berdasarkan ketentuan dan
prosedur yang berlaku;
h. melaksanakan pembinaan fisik, mental dan spritual bagi
aparat satuan polisi pamong praja, Satuan Perlindungan
Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran;
i. melaksanakan

kerjasama

dengan

Kepolisian

Negara

Republik Indonesia dan Lembaga-lembaga lainnya dalam
rangka menjaga ketentraman dan ketertiban umum;
j. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut
diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan
Peraturan

Kepala

Daerah

dan

melaporkan

kepada

Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya
tindakan pidana ;
k. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang
yang berkaitan dengan urusan ketentraman dan ketertiban
umum;
l. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/kegiatan
seksi Operasinal dan kerjasama;
m. melaksanakan koordinasi Operasional dan Kerja sama
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan sub
unit kerja lain.
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
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2. Seksi Patroli, Pengawalan dan Pengendalian
Seksi Patroli, Pengawalan dan pengendalian dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi. Kepala seksi Patroli dan pengendalian
mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas patrol, pengawalan dan pengendalian berdasarkan
pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
Kepala Seksi Patroli dan pengendalian menyelenggarakan
fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan

teknis

di

bidang

patroli,

pengawalan

dan

pengendalian;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana kerja anggaran di bidang patroli, pengawalan dan
pengendalian;
c. pelaksanaan tugas di bidang patroli, pengawalan dan
pengendalian.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala

seksi

patroli,

Pengawalan

dan

pengendalian

melaksanakan tugas dengan rincian tuagas sebagai berikut :
a. melaksanakan patroli rutin dan terpadu dalam rangka
menjaga ketentraman dan ketertiban umum di seluruh
wilayah Kabupaten Jeneponto;
b. melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban
umum di Wilayah Kabupaten Jeneponto;
c. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau
patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan melaporkan
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kepada Kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga
adanya tindakan pidana pada saat melaksanakan patroli;
d. mengelola pelaksanaan pengawalan Pejabat Daerah,
Delegasi/Tamu

daerah

VIP dan

VVIP

berdasarkan

ketentuan dan prosedur yang berlaku;
e. melaksanakan koordinasi dengan sub unit kerja lain terkait
dengan

kegiatan

pengawalan

Pejabat

Daerah,

Delegasi/Tamu daerah VIP dan VVIP.
f. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran seksi patroli, pengawalan dan pengendalian;
g. melaksanakan

evaluasi

pelaksanaan/kegiatan seksi

dan

pelaporan

patroli, pengawalan dan

pengendalian;
h. melaksanakan

koordinasi

patroli,

pengawalan

dan

pengendalian ketertiban umum dengan sub unit kerja lain.
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
E.

Bidang Perlindungan Masyarakat
Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang Perlindungan Masyarakat yang meliputi pengelolaan
Satuan

Perlindungan

Masyarakat

dan

pembinaan

potensi

masyarakat berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran
tugas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ,
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan
fungsi :
a. perumusan

Kebijakan

teknis

di

bidang

perlindungan

masyarakat dan bina potensi masyarakat;
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b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana kerja anggaran di bidang perlindungan masyarakat
dan bina potensi masyarakat;
c. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,
pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan

masyarakat dan bina potensi masyarakat;
d. pelaksanaan pembinaan ketahanan masyarakat;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya
Aparatur melaksanakan tugas dengan rincian tugas sebagai
berikut:
a. membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di
bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
b. mengelola penyusunan rencana dan program serta langkahlangkah operasional kerja bidang perlindungan masyarakat dan
bina potensi masyarakat;
c. menyusun kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada
saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan
tenaga linmas;
d. merencanakan

langkah

operasional

bidang

perlindungan

masyarakat dan bina potensi masyarakat;
e. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan
anggaran bidang perlindungan masyarakat dan bina potensi
masyarakat;
f. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala
Satuan dalam pengambilan keputusan/kebijakan bidang bidang
perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;
g. melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bidang bidang perlindungan masyarakat dan
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bina potensi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan

sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

1. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
Seksi

satuan

Perlindungan

Masyarakat

dipimpin

oleh

seorang Kepala Seksi. Kepala seksi Satuan Perlindungan
Masyarakat

mempunyai

melaksanakan,

tugas

pokok

mengoordinasikan,

merencanakan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas mediasi, fasilitasi dan
komunikasi pengerahan Satuan Perlindungan masyarakat
berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Satuan
Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang perlindungan masyarakat;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana

kerja

anggaran

di

bidang

perlindungan

masyarakat;
c. persiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala

seksi

Satuan

Perlindungan

Masyarakat

melaksanakan tugas dengan rincian sebagai berikut :
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a. membantu kepala bidang Linmas dalam melaksanakan
tugas di bidang perlindungan masyarakat;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
d. melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah
rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
e. melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan
pengamanan pemilihan umum dan pemilihan kepala
daerah serta kepala desa;
f. melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan
masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah
rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
h. melaksanakan

koordinasi

perlindungan

masyarakat

dengan sub unit kerja lain.
i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat
mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan,

mengevaluasi

pelaksanaan

mediasi,

tugas

dan

fasilitasi

dan

melaporkan
komunikasi

pengelolaan bina potensi masyrakat berdasrkan pedoman
yang ada untuk kelancaran tugas.
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Seksi Bina
Potensi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang bina potensi masyarakat;
b. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana

kerja

anggaran

di

bidang

bina

potensi

masyarakat;
c. persiapan bahan perngkoordinasian pelaksanaan tugas di
bidang bina potensi masyarakat; Pelaksanaan tugas lain
yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat melaksanakan tugas
dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. membantu kepala bidang Linmas dalam melaksanakan
tugas di bidang bina potensi masyarakat;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan
tugas kepada bawahan;
d. melaksanaan pembinaan terhadap masyarakat guna
menciptakan masyarakat yeng lebih berpotensi;
e. menyajikan data dan informasi di bidang bina potensi
masyarakat;
f. mengkoordinir keterlibatan masyarakat dalam upaya
penanggulangan bencana;
g. melaksanakan

koordinasi

bina

potensi

masyarakat

dengan sub unit kerja lain.
h. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugas dan fungsinya;
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Bidang Pemadam Kebakaran

Bidang Pemadam Kebakaran dipimpin oleh Kepala Bidang.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok
memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di
bidang pemadam kebakaran yang meliputi pencegahan potensi
kebakaran, tanggap kebakaran serta sarana dan prasarana
pemadam kebakaran berdasarkan pedoman yang ada untuk
kelancaran tugas.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ,
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
a. perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemadam
kebakaran;
b. perumusan bahan program dan kegiatan di bidang pemadam
kebakaran;
c. perumusan bahan bimbingan dan pengaturan teknis di bidang
pencegahan kebakaran, tanggap kebakaran, dan pengelolaan
sarana dan prasarana;
d. monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang
pemadam kebakaran; dan
e. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
Kepala Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :
a. membantu Kepala Satuan dalam melaksanakan tugas di
bidang Pemadam Kebakaran;
b. menyusun rencana, program kerja dan kegiatan Bidang
Pemadam Kebakaran sebagai pedoman dan acuan kerja;
c. melaksanakan penerapan dan pengawasan pedoman, manual
dan norma di bidang pemadam kebakaran;
d. menyiapkan

bahan

pedoman

petunjuk

teknis

mengenai

pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran;
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e. menelaah dan mengolah peraturan perundang-undangan,
kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan
informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
f. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis
pencegahan dan fasilitasi pelaksanaan penyelamatan bencana
kebakaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;
g. menyiapkan bahan pemantauan, investigasi, bimbingan dan
penyuluhan di bidang pemadam kebakaran;
h. menyiapkan

bahan

perumusan

kebutuhan

sarana

dan

prasarana pencegahan dan pemadaman kebakaran;
i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang/unit
kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;
j. melaksanakan

evaluasi

dan

pelaporan

pelaksanaan

tugas/kegiatan bidang bidang pemadam kebakaran sesuai
dengan

ketentuan

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku;
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan
sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi:
1. Seksi Pencegahan Potensi dan Tanggap Kebakaran
2. Seksi Peralatan dan Perlengkapan

2. Seksi Pencegahan Potensi dan Tanggap Kebakaran
Seksi Pencegahan Potensi dan Tanggap Kebakaran dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi, Kepala Seksi Pencegahan Potensi dan
Tanggap Kebakaran mempunyai tugas pokok merencanakan,

melaksanakan,

mengoordinasikan,

mengevaluasi

dan

melaporkan pelaksanaan tugas pencegahan potensi kebakaran
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dan penanganan kebakaran berdasarkan pedoman yang ada
untuk kelancaran tugas
Kepala

Seksi

pencegahan

potensi

kebakaran

menyelenggarakan fungsi :
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang pencegahan potensi dan tanggap
kebakaran;
c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana kerja anggaran di bidang pencegahan potensi dan
tanggap kebakaran;
d. pelaksanaan tugas di bidang pencegahan potensi dan
tanggap kebakaran;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Kepala Seksi pencegahan potensi kebakaran melaksanaan
tugas dengan rincian tugas sebagai berikut :
a. menyusun rencana dan program kerja pencegahan potensi
dan tanggap kebakaran;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis bidang pencegahan potensi dan tanggap
kebakaran sesuai lingkup tugasnya berdasarkan ketentuan
yang berlaku;
c. menerapkan dan pengawasan pedoman, manual dan norma
di bidang pencegahan potensi dan tanggap kebakaran;
d. melaksanakan

penyusunan

dan

pengolahan

data

pencegahan dan pengendalian pemadam kebakaran;
e. melaksanakan penetapan rumusan

teknis pengendalian

operasional anggota pemadam kebakaran.
f. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kebakaran;
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g. melaksanakan pengkajian dan pengembangan program
tanggap kebakaran;
h. melaksanakan penanggulangan bahaya kebakaran dan
Penyelamatan;
i. melaksanakan Pengerahan personil pemadam kebakaran;
j. mengkaji

dan

mengambangkan

program

pencegahan

menghadapi bencana kebakaran;
k. melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang pencegahan
dan penanggulangan bahaya kebakaran;
l. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
m. melaksanakan koordinasi pencegahan potensi dan tanggap
kebakaran dengan sub unit kerja terkait;
n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;

2.

Seksi Peralatan dan Perlengkapan
Seksi Peralatan dan Perlengkapan dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi, Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan
mempunyai

tugas

pokok

merencanakan,

melaksanakan,

mengoordinasikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan
tugas pengelolaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran
berdasrkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan menyelenggarakan
fungsi :
b. penyiapan bahan dan pelaksanaan dalam perumusan
kebijakan teknis di bidang pengeolaan, pemanfaatan, dan
pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
c. penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan
rencana kerja anggaran di bidang pengeolaan, pemanfaatan,
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dan

pengendalian

sarana

dan

prasarana

pemadam

kebakaran;
d. pelaksanaan tugas di bidang pengeolaan, pemanfaatan, dan
pengendalian sarana dan prasarana pemadam kebakaran.
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Peralatan dan Perlengkapan melaksanaan tugas
dengan rincian tugas sebagai berikut :
b. menyusun rencana dan program kerja sarana prasarana
pemadam kebakaran;
c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan
petunjuk teknis bidang sarana dan prasarana sesuai lingkup
tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
d. menyiapkan perumusan kebutuhan sarana dan prasarana
pencegahan dan pemadaman kebakaran;
e. mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mengendalikan
peralatan pencegahan kebakaran;
f. mengelola, memanfaatkan, memelihara dan mengendalikan
peralatan pemadam kebakaran;
g. melaksanakan Pengawasan terhadp peralatan dan sarana
prasarana kebakaran
h. melaksanakan Penataan, Pengaturan dan Penyimpanan
Peralatan dan perlengkapan Kebakaran
i. melaksanakan

pelaksanaan

pelaporan

dan

evaluasi

pelaksanaan tugas;
j. melaksanakan koordinasi dengan sub unit kerja terkait;
k. melaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang
tugas dan fungsinya;
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UNIT PELAKSANA TEKNIS
(1) Pada kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Satpol PP dan
Damkar

yang

melaksanakan

kebijakan

Pemerintah

Kabupaten

Jeneponto dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban umum serta
pemadam kebakaran dan merupakan perpanjangan tangan Satpol PP
dan

Damkar

Kabupaten

Jeneponto

dalam

mengimplementasikan

peraturan dan kebijakan di tingkat kecamatan.
(2) Unit Pelaksana Satpol PP dan Damkar di kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan;
(3) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara ex-officio
dijabat oleh kepala seksi ketentraman dan ketertiban umum pada
kecamatan
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2014 terdiri atas 14 prioritas. Dimana
Penyelenggaraan

diantaranya adalah

ketertiban umum, ketentraman masyarakat,

perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan
ketertiban wilayah. Hai ini sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan
Polisi Pamong Praja.. Untuk mendukung kegiatan pemerintah
tersebut maka disusun 4 strategi peyelenggaraan ketertiban umum,
ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Kabupaten
Jeneponto yaitu :
1. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Penegakan peraturan daerah
3. Perlindungan masyarakat
4. Pencegahan bahaya kebakaran
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam

Kebakaran

sebagai

penyelenggara

ketertiban

umum,

ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan
peraturan daerah serta pelaksana pencegahan bahaya kebakaran.
Dalam Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jeneponto tahun 2022, maka tujuan dan sasaran adalah :
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a. Meningkatkan partisipasi Satpol

PP

dan

partisipasi

masyarakat

dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat
dan perlindungan masyakat Kabupaten Jeneponto.
b. Berkurangnya potensi kejadian yang mengganggu ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat Kabupaten Jeneponto.
c. Meningkatkan

koordinasi

dan

kerjasama

listas

sector

dalam

pelaksanaan penegakan peraturan Daerah dan penyelenggaraan
ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan
masyarakat.
d. Peningkatan kemampuan anggota Satpol PP Kabupaten Jeneponto
dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat.
e. Melengkapi peralatan kerja dan perlengkapan penyelenggaraan
ketertiban

umum,

ketentraman

masyarakat

dan

perlindungan

masyakat.
f. Pemetaan kawasan rawan terhadap gangguan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat.
g. Meningkatkan koordinasi kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya
kebakaran.
Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Jeneponto merupakan suatu yang akan dicapai di masa
yang akan dating. Perumusan tujan akan mengarah kepada
perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam
merealisasikan visi dan misi.
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
4.1 Program dan Kegiatan
Sejalan dengan Misi ke 8 Kabupaten Jeneponto, maka program
dan kegiatan yang dirancang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jeneponto Tahun 2022. Berdasarkan dari kebijakan yang ditempuh
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah
sebagai berikut :
1.

Program

Penunjang

Urusan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kota
Kegiatannya adalah :
1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah;
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan;
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah;
Program ini diharapkan secara simultan memberikan dampak
positif terhadap kelancaran pelaksanaan Tugas Pokok dan
Fungsi Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran.
B. Program Peningkatan Ketentraman Ketertiban Umum
Kegiatannya adalah :
1. Penanganan

Gangguan

Ketentraman

dan

Ketertiban

Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;
2. Penegakan

Peraturan

Daerah

Kabupaten/Kota

dan

Peraturan bupati Kabupaten/Kota;
3. Pembinaan

Penyidik

Pegawai

Negeri

Sipil

(PPNS)

Kabupaten/Kota;
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Program ini diharapkan mampu memberikan rasa aman dan
ketenangan anggota dalam pelaksanaan tugasnya.
C. Program Penanggulangan Bencana
Kegiatannya adalah :
1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
Program ini diharapkan mampu memberikan Informasi dini
terhadap bencana.
D.

Program

Pencegahan,

Penanggulangan,

Penyelematan

Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran
Kegiatannya adalah :
1. Pencegahan, pengendaalian, pemadaman, penyelamatan
dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran
dalam daerah Kabupaten/Kota;
2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran;

62

BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam
mengaplikasikan

berbagai

persoalan-persoalan

terkait

dengan

penanggulangan bencana daerah sebagai wujud nyata dari tanggung
jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat
dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders)
dalam menciptakan Good Governance.
Output Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Jeneponto adalah Program Tahunan yang sesuai dengan Tupoksi dan
sasaran Program Rencana Kerja. Selain menjadi pelaksanaan kegiatan
selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto pada tahun 2022.
Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2022,
RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan
yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Jeneponto. Renja juga memberikan umpan
balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan
penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan
seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto sehingga
akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa
datang.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022
dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi perangkat Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Jeneponto selama kurun waktu Satu tahun.
Disamping

sebagai

bahan

untuk

penyusunan

rencana

pembangunan jangka pendek Kabupaten Jeneponto juga sebagai
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pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2022..
Demikian Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja
kami susun secara Objektif dengan mengacu kepada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010.

Jeneponto,

2021

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN JENEPONTO

H. M. NASUHANG, SE
Pangkat : Pembina TingkaT I
Nip : 19660325 198703 1 006

64

65

