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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2OL8

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (71

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

Mengingat : 1.

2.

Pasal 5 ayat {2) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun L945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah 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 56791;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SATUAN POLISI

PAMONG PRAJA.

Menetapkan:

BAB I
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut
Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk
untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum
dan ketenteraman serta menyelenggarakan
pelindungan masyarakat.

2. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP

adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah
Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan
diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dalam
penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindungan masyarakat.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipii yang selanjutnya
disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi
tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda
atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda
provinsi dan Perda kabupaten/kota.

5. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan
bupati/wali kota.

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

q,D
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BAB II

PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI

Pasal 2

(l) Untuk menegakkan Perda dan Perkada,
menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman serta menyelenggarakan pelindungan
masyarakat di setiap provinsi dan kabupaten/kota
dibentuk Satpol PP.

(21 Pembentukan Satpol PP sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda
kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Satpol PP provinsi dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada gubernur melalui
sekretaris daerah provinsi.

12) Satpoi PP kabupaten/kota dalam melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab kepada bupati/wali kota
melalui sekretaris daerah kabupaten/ kota.

Pasal 4

Tipologi dan struktur perangkat Satpol PP provinsi dan
Satpol PP kabupaten/ kota ditetapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai perangkat daerah.

BAB III
TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 5

Satpol PP mempunyai tugas:

a. rnenegakkan Perda dan Perkada;

b. menyelenggarakan

$-,D
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b. menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketenteraman; dan

c. menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5, Satpol PP mempunyai fungsi:

masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan
masyarakat;

c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan

ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan
masyarakat dengan instansi terkait;

d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau
badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada;

dan

e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang
diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, Satpol PP

berwenang:

a. melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap
warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;

b. menindak

a. pen5rusunan program penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
serta penyelenggaraan pelindungan masyarakat;

Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan

b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

4
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b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan
hukum yang mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat;

c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau
Perkada; dan

melakukan tindakan administratif terhadap warga
masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang
melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Pasal 8

Dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP

bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan
Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan penegakan Perda dan/atau
Perkada Satpol PP dapat berkoordinasi dengan

Tentara Nasionai Indonesia, Kepolisian Negara

Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia,
dan pengadilan yang berada di daerah provinsi/
kabupaten/kota.

Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21

diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 9

Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur
PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.

(1)

(2t

(3)

(1)

(2t

(3) Penunjukan
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Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dilakukan oleh kepala Satpol PP.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi
tugas untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (41

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut
umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian
setempat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal l0
(1) Penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada oleh

Satpol PP dilaksanakan sesuai dengan standar
operasional prosedur dan kode etik.

(21 Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional
prosedur dan kode etik diatur dalam Peraturan
Menteri.

Pasal l1

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat meliputi kegiatan:

a. deteksi dan cegah dini;
b. pembinaan dan penyuluhan;

c. patroli;

d. pengamanan;

e. pengawalan;

f. penertiban; dan

g. penanganan unjuk rasa dan ken:suhan massa.

Pasal 12

6
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Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat, Satpol PP dapat meminta
bantuan personel dan peraiatan dari Kepolisian Negara
Republik Indonesia dan Tentara Nasionai Indonesia dalam
melaksanakan tugas yang memiliki dampak sosial yang
luas dan risiko tinggi.

Pasal 13

(1) Penyelenggaraan pelindungan masyarakat oleh Satpol
PP melibatkan masyarakat.

(21 Untuk efektivitas penyelenggaraan pelindungan
masyarakat, Satpol PP melakukan pembinaan
terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1).

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenterzrman masyarakat serta
penyelenggaraan pelindungan masyarakat diatur dalam
Peraturan Menteri.

BAB IV

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 15

(1) Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil
yang memenuhi persyaratan.

(21 Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas:

a. pejabat pimpinan tinggi pratama;

b. pejabat administrasi; dan

c. pejabat

7
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c. pejabat fungsional Pol PP.

(3) Pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud
pada ayat (21 huruf b dan huruf c dapat memiliki
kualifikasi pejabat PPNS.

Pasal 16

Pejabat pimpinan tinggi pratama diangkat dari pegawai
negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan memiliki kualifikasi sebagai PPNS.

Pasal 17

Pejabat administrasi terdiri atas:

pej abat administrator;
pejabat pengawas; dan

pejabat pelaksana.

Pasal 18

Pejabat fungsional Pol PP diangkat dan diberhentikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pol PP wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan
dasar.

(21 Selain mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat
fungsional Pol PP dan pejabat PPNS wajib mengikuti
dan lulus pendidikan dan pelatihan teknis dan
fungsional.

(3) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dasar,
teknis, dan fungsional dilaksanakan oleh kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.

(4) Pemerintah . .

8
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Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan
berkoordinasi dengan Menteri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan dan
pelatihan dasar, teknis, dan fungsional diatur dengan
Peraturan Menteri.

Pasal 20

Pegawai negeri sipil Satpol PP wajib:

a. menjunjung tinggi hak asasi manusia;

b. menaati peraturan perundang-undangan dan kode
etik serta nilai agama dan etika;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif; dan
d. memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

BAB V

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 21

Pemerintah Daerah wajib:

a. memenuhi hak pegawai negeri sipii Satpol PP;

b. menyediakan sarana dan prasarana minimal
Satpol PP; dan

c. melakukan pembinaan teknis operasional.

Pasal22

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf a meliputi:
a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja,

jaminan kematian, dan bantuan hukum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b.pengembangan...

9
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b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karier; dan
c. hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 23

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:
a. gedung kantor;
b. kendaraan operasional; dan
c. perlengkapanoperasional.

Pasal 24

Perlengkapan operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23 huruf c paling sedikit terdiri atas:

a. perlengkapanperorangan;
b. perlengkapanberegu;
c. perlengkapan patroli; dan
d. perlengkapan penegakan Perda dan Perkada.

Pasal 25

(1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 21 huruf c dilakukan oleh kepala daerah
kepada Satpol PP dalam penegakan Perda dan
Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan
masyarakat.

(21 Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. pembinaan etika profesi;

b. koordinasi Satpol PP;

c. pengembanganpengetahuan dan keterampilan;
d. manajernen penegakan Perda dan perkada;

e. peningkatan

10
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peningkatan kualitas pelayanan Satpol PP; dan

peningkatan kapasitas kelembagaan.

Pasal 26

Pendanaan pemenuhan hak pegawai negeri sipil Satpol PP,

penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, dan
pembinaan teknis operasional Satpol PP dibebankan pada
anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi/
kabupaten/kota.

Pasal27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan hak pegawai
negeri sipil Satpol PP, penyediaan sarana dan prasarana
minimal Satpol PP, dan pembinaan teknis operasional
Satpol PP diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 28

Kepala Satpol PP provinsi mengoordinasikan
penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman serta
penyelenggaraan pelindungan masyarakat di
kabupaten/kota.

Kepala Satpol PP kabupaten/kota berkoordinasi
dengan camat, dan/atau instansi terkait serta
Satpol PP provinsi dalam penegakan perda dan
Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketenteraman serta penyelenggaraan pelindungan
masyarakat.

e.

f.

(1)

(2)

Pasal 29 . .
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Pasal 29

(1) Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP secara
nasional, Menteri menyelenggarakan rapat koordinasi
nasional Satpol PP.

(21 Dalam pelaksanaan koordinasi tugas Satpol PP tingkat
provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat
menyelenggarakan rapat koordinasi Satpol PP

kabupaten/kota di wilayah provinsi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGHARGAAN,
DAN PELAPORAN

Pasal 30

Pembinaan dan pengawasan umum terhadap
Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan
penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindungan masyarakat yang
dilaksanakan oleh Satpol PP dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan pembinaan dan pengawasan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan
pada anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam penyelenggaraan penegakan Perda dan
Perkada, ketertiban umum dan kete nteraman serta
pelindungan masyarakat, Menteri dapat memberikan
penghargaan kepada:

a. gubernur dan bupati/wali kota;
b. Satpol PP provinsi dan kabupaten/kota; dan

(1)

(2t

(1)

c. pegawai

12



(2t

(3)

(1)

(2t

PRESIOEN
REPUBLIK IN DO N ESIA

-13-

c. pegawai negeri sipil Satpol PP provinsi dan
kabupaten/kota.

Penghargaan diberikan didasarkan pada
pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak
asasi manusia, kinerja, disiplin, dan integritas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur
dengan Peraturan Menteri.

Pasal 32

Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan
penegakan Perda dan Perkada, ketertiban umum dan
ketenteraman serta pelindungan masyarakat kepada
Menteri secara berkala.

Bupati/wali kota menyampaikan laporan
penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada,
ketertiban umum dan ketenteraman serta
pelindungan masyarakat kepada gubernur sebagai
wakil Pemerintah Pusat secara berkala.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (21 disampaikan melalui sistem informasi
pelaporan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi
pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur
dengan Peraturan Menteri.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pejabat pimpinan tinggi pratama Satpol PP yang belum
memiliki kualifikasi PPNS sebelum Peraturan Pemerintah
ini berlaku wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan
pelatihan PPNS paiing lama 1 (satu) tahun terhitung sejak
Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

(3)

(4t

BAB IX

13
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua
peraturan perundang-undangan yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2O7O tentang Satuan Polisi Pamong Praja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5094) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Pemerintah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2OLO tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OlO Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5094) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah ini
harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung
sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar.

14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 72

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA
Asist ti Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

, Deputi Bidang Hukum
.ng-undangan,

Trihastuti Sukardi

:{

L,
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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI 
NOMOR 44 TAHUN 2010 

TENTANG 
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  

DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,  
 

Menimbang  : a. bahwa Hak Asasi Manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa 
yang harus diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 
bernegara; 

  b. bahwa dalam rangka perwujudan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, setiap aparatur yang bertugas dalam 
penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 
perlu diberikan pedoman; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang 
Ketentraman, Ketertiban, Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka 
Penegakan Hak Asasi Manusia; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4168);  

  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169); 

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satpol PP 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan 
Lembaran Nergara Republik Indonesia Nomor 5044); 
 

MEMUTUSKAN: 
    

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 
KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN 
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MASYARAKAT DALAM RANGKA PENEGAKAN HAK ASASI 
MANUSIA.  

    
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya disingkat HAM, adalah seperangkat hak yang 

melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa 
dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh 
negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat 
dan martabat manusia. 

2. Penegakan HAM adalah proses untuk mewujudkan perlindungan pelaksanaan HAM dalam 
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

3. Kewajiban Dasar Manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, 
tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya HAM.  

4. Diskriminasi adalah pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak 
langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang 
berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan dan 
penggunaan HAM dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif 
dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. 

5. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat 
negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum, 
mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok 
orang yang dijamin oleh Undang-Undang dan tidak mendapatkan atau dikawatirkan tidak 
akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum 
yang berlaku. 

6. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP, adalah perangkat 
pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban 
umum serta menegakan Peraturan Daerah.  

7. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan tugas Kepala 
Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketentraman dan ketertiban umum, 
menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. 

8. Satuan Perlindungan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Satlinmas, adalah Warga 
masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta ketrampilan untuk 
melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat 
bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, 
kegiatan sosial kemasyarakatan. 

9. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan 
pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 
tentram, tertib dan teratur. 

10. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka 
melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk 
memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. 

 
BAB II 

PRINSIP PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 
 

Pasal 2 
Satpol PP dan Satlinmas dalam melksanakan tugas pokok dan fungsinya berlandaskan pada 
HAM dengan memperhatikan: 
a. prinsip umum; dan 
b. prinsip khusus.  
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Pasal 3 
Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain: 
a. menjunjung tinggi norma-norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan 

peraturan lain yang masih berlaku; 
b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu, sebagai dijamin dalam 

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak-hak Sipil dan Politik; 
c. mengayomi dan melayani masyarakat; 
d. bertaqwa, berlaku jujur, dan profesional; 
e. mengedepankan perencanaan yang matang serta dikoordinasikan dengan institusi terkait; 

dan 
f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.  

 
Pasal 4 

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b, antara lain: 
a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus; 
b. menghindari penggunaan kekerasan; 
c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu ketentraman dan ketertiban warga 

masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada 
atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku; 

d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum 
sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku; 

e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan 
f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu 

yang cukup untuk menaati peringatan itu, meliputi peringatan pertama selama 10 hari, 
peringatan kedua selama 7 hari, dan peringatan ketiga selama 3 hari. 

 
BAB III 

PELAKSANAAN HAM 
 

Bagian Kesatu  
Umum 

 
Pasal 5 

(1) Dalam pelaksanaan HAM, aparat Satpol PP dan Satlinmas berkewajiban mengedepankan 
upaya preventif. 

(2) Dalam hal upaya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif baru dilanjutkan ke 
upaya represif dan atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai 
kemanusian.  

 
Pasal 6 

Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam penegakan HAM dapat dilakukan melalui kegiatan 
perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM. 

 
Bagian Kedua 

Perlindungan HAM 
 

Pasal 7 
Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Perlindungan HAM, antara lain: 
a. melindungi masyarakat untuk mendapatkan hak-hak asasinya dan menjalankan kewajiban 

dasarnya. 
b. memberikan jaminan dan/atau membantu memfasilitasi masyarakat untuk: 

1. tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh siapapun; 
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2. tidak disiksa atau diperlakukan kejam atau merendahkan harkat dan martabat      
manusia; 

3. harta benda yang disita dan atau ditertibkan tetap terjamin keutuhannya. 
c. memberikan perlindungan terhadap tempat yang telah dan atau diperkirakan akan terjadi 

pelanggaran HAM; 
d. memberikan pertolongan kepada masyarakat dan harta bendanya yang tertimpa bencana 

atau musibah ke tempat yang lebih aman serta bantuan sandang, pangan, papan dan 
pengobatan; 

e. memberikan perlindungan terhadap kehormatan, martabat, rasa aman serta ancaman 
ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu; dan 

f. memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang rentan terhadap 
pelanggaran HAM. 

 
Bagian Ketiga 

Pemajuan HAM 
 

Pasal 8 
Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Pemajuan HAM, antara lain: 
a. membantu masyarakat untuk mendapatkan pengetahuan dan akses informasi untuk 

meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman HAM; 
b. menggalang partisipasi masyarakat untuk kerjasama dalam mengatasi kasus-kasus 

pelanggaran HAM dan bencana/musibah yang dihadapi masyarakat; 
c. mengarahkan dan mendayagunakan masyarakat untuk senantiasa melakukan upaya 

penegakan hukum dan HAM untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat; 
d. membimbing, mengarahkan dan menggerakkan potensi masyarakat membantu upaya-upaya 

pemajuan HAM; dan 
e. memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang implikasi hukum terhadap pelanggaran 

HAM yang dilakukan. 
 

Bagian Keempat 
Penegakan HAM 

 
Pasal 9 

Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Bidang Penegakan HAM, antara lain: 
a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, HAM dan peraturan perundang-undangan 

lainnya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat; 
b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu 

ketentraman dan ketertiban umum; 
c. melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut 

diduga terjadi tindak pidana; 
d. memfasilitasi penanganan pelanggaran HAM untuk segera mendapatkan kepastian hukum; 
e. menghindari perlakuan diskriminatif dengan dalih dan alasan apapun; dan 
f. menyerahkan kepada PPNS atas temuan atau patut diduga terjadinya pelanggaran Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 
 

Bagian Kelima 
Pemenuhan HAM 

 
Pasal 10 

Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam Pemenuhan HAM, antara lain: 
a. memberikan layanan untuk menerima laporan dan pengaduan masyarakat tentang 

pelanggaran HAM; 
b. menjaga kerahasian terhadap informasi yang peka atau rawan menimbulkan pelanggaran 

HAM; 
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c. memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya, 
menjamin kebebasannya secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan; dan  

d. memberikan pertolongan secara langsung kepada masyarakat yang memerlukan bantuan 
karena musibah atau kecelakaan untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut. 

 
Bagian Keenam 

Penghormatan HAM 
 

Pasal 11 
Peran aparat Satpol PP dan Satlinmas dalam penghormatan HAM, antara lain: 
a. menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah sebelum ada kepastian hukum terhadap warga 

yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran HAM; dan 
b. menghindari pelanggaran HAM berupa: 

1. penggunaan tindakan yang menyimpang dari prosedur tetap; 
2. salah sasaran penindakan; 
3. merusak atau mengambil harta orang lain; 
4. melakukan penganiayaan terhadap pelanggar; 
5. melakukan tindakan pemerasan atau memperkaya diri sendiri; 
6. melakukan penahanan di luar kewenangan; 
7. melakukan pelecehan seksual; dan 
8. membiarkan orang menderita tanpa pertolongan. 

 
BAB IV 

PENINGKATAN KAPASITAS 
 

Pasal 12 
(1) Menteri Dalam Negeri memberikan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara 

berkala dan berkelanjutan.  
(2) Gubernur memberikan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara berkala dan 

berkelanjutan.  
(3) Bupati/Walikota memberikan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara berkala dan 

berkelanjutan.  
 

BAB V 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal 13 

(1) Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara nasional dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  

(2) Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan pelaksanaan penegakan HAM di Provinsi 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber-sumber 
lain yang sah dan tidak mengikat.  

(3) Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan pelaksanaan penegakan HAM di 
Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.  

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 14  
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini diundangkan dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 25 Agustus 2010 
 
MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

 

  
  

GAMAWAN FAUZI 
 

 

 Diundangkan di Jakarta 
 pada tanggal 1 September 2010 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
  
PATRIALIS AKBAR  
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010  NOMOR 436 
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SALINAN 

 

 MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 54 TAHUN 2011 

 
TENTANG 

  

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Satuan Polisi 

Pamong Praja agar berdayaguna dan berhasilguna, perlu 
standar operasional prosedur sebagai prosedur tetap bagi 

Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan tugas; 

  b.  bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 

2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan 
Polisi Pamong Praja sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan, sehingga perlu diganti; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Standar Operasional Prosedur 
Satuan Polisi Pamong Praja; 

Mengingat  : 1.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 

tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah                
(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2008 Nomor 

59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

  2.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

  4.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan 

Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Nomor 5094); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

    
  MEMUTUSKAN: 
    

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STANDAR 
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. 

    
 BAB  I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal   1 

 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota 
dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara 

pemerintah daerah.                   

2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol 
PP adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara 

dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat serta menegakan peraturan daerah, peraturan 

kepala daerah dan keputusan kepala daerah. 

3. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat 

pemerintah daerah dalam penegakan peraturan daerah dan 
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat. 

4. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya 
disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi 

Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam 
melaksanakan tugas menegakan peraturan daerah dalam 

rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, 
aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, 
peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat.  

 
 

 Pasal 2 

 
Maksud SOP Satpol PP sebagai pedoman bagi Satpol PP dalam 
melaksanakan tugas untuk meningkatkan kepatuhan dan 

ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, peraturan 
kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat.  

 
Pasal 3 

 

SOP Satpol PP bertujuan untuk mewujudkan keseragaman 
pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja dalam penegakan 

peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala 
daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat. 
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BAB  II 
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

 
Pasal 4 

 
Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional 
sesuai dengan SOP Satpol PP. 

 
 

 

 
Pasal 5 

 
(1) SOP Satpol PP meliputi: 

a. Standar Operasional Prosedur penegakan peraturan daerah; 

b. Standar Operasional Prosedur ketertiban umum dan 
ketenteraman masyarakat; 

c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan 
unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan 
pejabat/orang-orang penting; 

e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat-tempat 
penting; dan 

f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional 

patroli. 
(2) SOP Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 
             
 

Pasal 6 
 

(1) Petunjuk teknis SOP Satpol PP provinsi ditetapkan oleh 
gubernur. 

(2) Petunjuk teknis SOP Satpol PP kabupaten/kota ditetapkan oleh 
bupati/walikota. 

 
BAB  III 

PENDANAAN 

 
Pasal 7 

 
Pendanaan SOP Satpol PP provinsi dan SOP Satpol PP 

kabupaten/kota dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja 
daerah provinsi, dan anggaran pendapatan dan belanja daerah 
kabupaten/kota.  

 
BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur 
Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 9 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negera 
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LAMPIRAN :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2011 TENTANG STANDAR
OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

1. Ruang Lingkup:

a. Melakukan pengarahan kepada masyarakat dan badan hukum
yang melanggar Peraturan daerah

b. Melakukan pembinaan dan atau sosialisasi kepada masyarakat dan
badan Hukum

c. Prefentif non yustisial

d. Penindakan yustisial

2. Ketentuan Umum

a. Mempunyai landasan hukum

b. Tidak melanggar HAM

c. Dilaksanakan sesuai prosedur

d. Tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun.

3. Pengarahan agar masyarakat dan badan hukum mentaati dan
mematuhi peraturan daerah.

4. Pembinaan dan atau sosialisasi:

a. Melakukan pendekatan kepada masyarakat dan badan hukum yang
melanggar peraturan daerah.

b. Pembinaan perorangan, dilakukan dengan cara mendatangi kepada
masyarakat dan badan hukum yang melanggar peraturan daerah
untuk diberitahu, pengarahan dan pembinaan arti pentingnya
kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan
keputusan kepala daerah

c. Pembinaan kelompok, dilakukan dengan cara mengundang/
mengumpulkan kepada masyarakat dan badan hukum yang
melanggar peraturan daerah untuk diberikan pengarahan dan
pembinaan, arti pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap
Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah.

5. Penindakan preventif non yustisial
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Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja:

a. Penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah, terlebih
dahulu menanda tangani surat pernyataaan bersedia dan sanggup
mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu
15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

b. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syrat
pernyataannya, maka akan diberikan:

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari

2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

c. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari surat teguran
tersebut, akan dilaporkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil
(PPNS) untuk dilakukan proses sesuai peraturan perundang
undangan yang berlaku.

6. Penindakan Yustisial

Penindakan yang dilakukan oleh PPNS:

a. Penyelidikan

1. Pada prinsipnya PPNS berdasarkan Pasal 149 Undang Undang
Nomor Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (atas
kuasa undang-undang) memiliki kewenangan untuk melakukan
penyelidikan.

2. PPNS dalam rangka penyelidikan pelanggaran Peraturan daerah
(Trantibum) dapat menggunakan kewenangan pengawasan dan
atau pengamatan untuk menemukan pelanggaran pidana dalam
lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya
(peraturan daerah).

3. Dalam hal tertentu PPNS bila membutuhkan kegiatan
penyelidikan, dapat pula meminta bantuan penyelidik Polri.

b. Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah:

1. Dilaksanakan oleh PPNS setelah diketahui bahwa suatu peristiwa
yang terjadi merupakan pelanggaran Peraturan daerah yang
termasuk dalam lingkup tugas dan wewenang sesuai dengan
undang-undang yang menjadi dasar hukumnya dalam wilayah
kerjanya.

Pelanggaran ketentuan peraturan daerah dapat diketahui dari:

a) Laporan yang dapat diberikan oleh:

1) Setiap orang

2) Petugas

b) Tertangkap tangan baik oleh masyarakat maupun

c) Diketahui langsung oleh PPNS.

2. Dalam hal terjadi pelanggaran Peraturan daerah baik melalui
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laporan, tertangkap tangan atau diketahui langsung oleh PPNS
dituangkan dalam bentuk laporan kejadian yang ditandatangani
oleh pelapor dan PPNS yang bersangkutan.

3. Dalam hal tertangkap tangan.

Setiap anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS dapat
melaksanakan:

a) Tindakan pertama di tempat kejadian perkara.

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan
yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi
dasar hukum Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang
bersangkutan.

c) Segera melakukan proses penyidikan dengan koordinasi
dengan instansi terkait sesuai dengan bidang, jenis
pelanggaran peraturan daerah.

c. Pemeriksaan:

1.Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang
bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada
petugas lain yang bukan penyidik.

2.Setelah diadakan pemeriksaan oleh PPNS terhadap tersangka dan
tersangka mengakui telah melakukan pelanggaran Peraturan
daerah serta bersedia dan mentaati untuk melaksanakan
ketentuan Peraturan daerah tersebut sesuai dengan jenis
usaha/kegiatan yang dilakukan dalam waktu 15 hari sejak
pelaksanaan pemeriksaan tersebut dan mengakui kesalahan
kepada yang bersangkutan diharuskan membuat surat
pernyataan.

d. Pemanggilan:

1. Dasar hukum pemanggilan adalah sesuai dengan ketentuan
KUHAP sepanjang menyangkut pemanggilan.

2. Dasar pemanggilan tersangka dan saksi sesuai dengan
kewenangan yang ditetapkan dalam undang-undang yang menjadi
dasar hukumnya masing-masing (peraturan daerah).

3. Yang berwenang menandatangani Surat Panggilan pada
prinsipnya adalah PPNS Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja adalah penyidik
(PPNS), maka penandatanganan Surat Panggilan dilakukan oleh
pimpinannya selaku penyidik.

5. Dalam hal pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja bukan penyidik
(PPNS), maka surat panggilan ditandatangani oleh PPNS Polisi
Pamong Praja yang diketahui oleh pimpinan.
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6. Dan surat panggilannya dilakukan oleh petugas PPNS, agar yang
bersangkutan dengan kewajiban dapat memenuhi panggilan
tersebut (bahwa kesengajaan tidak memenuhi panggilan diancam
dengan pasal 216 KUHAP).

e. Pelaksanaan

Dalam melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah dibentuk
tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, pengampu peraturan
daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS), Kejaksaan dan
pengadilan dapat melakukan:

a. Sidang ditempat terhadap para pelanggar peraturan daerah

b. Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan
daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan
kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian (Korwas
PPNS) guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan
terhadap para pelanggar peraturan daerah di tempat kantor
Satuan Polisi Pamong Praja.

II. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

1. Ruang Lingkup penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat terdiri dari pembinaan dan operasi penertiban umum dan
ketenteraman masyarakat yang menjadi kewenangan Satuan Polisi
Pamong Praja antara lain :

a) Tertib tata ruang.

b) Tertib jalan.

c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.

d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum.

e) Tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai.

f) Tertib lingkungan.

g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu.

h) Tertib bangunan.

i) Tertib sosial.

j) Tertib kesehatan.

k) Tertib tempat hiburan dan keramaian.

l) Tertib peran serta masyarakat.

m) Ketentuan lain sepanjang telah di tetapkan dalam peraturan daerah
masing-masing.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Umum
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Persyaratan yang harus dimilliki oleh setiap petugas pembina dan
operasi ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah:

1) Setiap petugas harus memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan
tentang Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
peraturan perundangan lainnya.

2) Dapat menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa
Indonesia yang baik dan benar, dapat juga dengan bahasa daerah
setempat.

3) Menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi
yang baik.

4) Berwibawa, penuh percaya diri dan tanggung jawab yang tinggi.

5) Setiap petugas harus dapat menarik simpati masyarakat.

6) Bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu
mengindentifikasi masalah, juga dapat memberikan alternatif
pemecahan masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya.

7) Petugas Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat harus
memiliki sifat:

a) Ulet dan tahan uji.

b) Dapat memberikan jawaban yang memuaskan kepada semua
pihak terutama yang menyangkut tugas pokoknya.

c) Mampu membaca situasi.

d) Memiliki suri tauladan dan dapat dicontoh oleh aparat
Pemerintah Daerah lainnya,

e) Ramah, sopan, santun dan menghargai pendapat orang lain.

b. Khusus

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas Satuan Polisi
Pamong Praja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat adalah:

1) Pengetahuan tentang tugas-tugas pokok Polisi Pamong Praja
khususnya dan Pemerintahan Daerah umumnya.

2) Pengetahuan dasar-dasar hukum dan peraturan perundangan
undangan.

3) Mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Polisi Pamong
Praja.

5) Memahami dan menguasi adat istiadat dan kebiasaan yang
berlaku di Daerah.

6) Mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar
hukum pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum.
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3. Perlengkapan dan Peralatan

a. Surat Perintah Tugas.

b. Kartu Tanda Anggota resmi.

c. Kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan
(PDL).

d. Kendaraan Operasional yang dilengkapi dengan pengeras suara dan
perlengkapan lainnya.

e. Kendaraan operasional terdiri dari kendaraan roda empat atau lebih
dan roda dua sesuai standar Satuan Polisi Pamong Praja

f. Bagi daerah yang memiliki wilayah perairan dapat menggunakan
kendaraan bermotor atau tidak bermotor diatas air sesuai
kebutuhannya.

g. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

h. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng

i. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran pembinaan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

4. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan Pembinaan

Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
adalah berupa Produk Hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama
Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya
dalam menjalankan roda Pemerintahan di daerah kepada masyarakat.
Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan,
sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan
kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam
pembinaan harus memenuhi:

a. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok
atau Badan Usaha.

b. Penetapan Waktu Pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan,
Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan dengan penggalan
waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan
memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah penilaian
keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan.

c. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud dan tujuan
pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan
materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek dan sasaran.

d. Penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat Formal
dan Informal, disesuaikan dengan kondisi dilapangan.

Adapun bentuk dan metode dalam rangka pembinaan ketertiban umum
dan ketentraman masyarakat dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara
yaitu:
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a. Formal

1) Sasaran perorangan

a) Pembinaan dilakukan dengan cara mengunjungi anggota
masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran untuk
memberikan arahan dan himbauan akan arti pentingnya
ketaatan terhadap Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah
dan produk hukum lainnya.

b) Mengundang/memanggil anggota masyarakat yang
perbuatannya telah melanggar dari ketentuan Peraturan
daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya
untuk memberikan arahan dan pembinaan bahwa perbuatan
yang telah dilakukannya mengganggu ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat secara umum.

2) Sasaran Kelompok

Pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan
berkoordinasi dengan instansi/SKPD lainnya dengan
menghadirkan masyarakat di suatu gedung pertemuan yang
ditetapkan sebagai sasaran serta nara sumber membahas arti
pentingnya peningkatan ketaatan dan kepatuhan terhadap
Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum
lainnya guna memelihara ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat.

b. Informal

Seluruh anggota Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban moral
untuk menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan
peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum
lainnya kepada masyarakat.

Metode yang dilakukan dalam pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat adalah dengan membina saling asah, asih
dan asuh diantara aparat penertiban dengan masyarakat tanpa
mengabaikan kepentingan masing-masing dalam rangka
peningkatan, ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap
Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Dengan demikian
harapan dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dalam proses pembangunan dalam keadaan
tertib dan tenteram di daerah dapat terwujud.

Selain itu pelaksanaan pembinaan, ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat juga dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sarana dan fasilitas umum yaitu:

1) Media Massa dan Media Elektronik seperti radio dan televisi.

2) Pembinaan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/Kelurahan
dan Kecamatan.
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3) Tatap muka.

4) Pembinaan yang dilakukan oleh sebuah tim yang khusus
dibentuk untuk memberikan arahan dan informasi kepada
masyarakat seperti Tim Ramadhan, Tim Ketertiban, Kebersihan
dan Keindahan (K3) dan bentuk tim lainnya yang membawa misi
Pemerintahan Daerah dalam memelihara ketenteraman dan
ketertiban umum.

5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman
Masyarakat

a. Memberikan teguran pertama kepada orang/badan hukum yang
melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat

b. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang
melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila
dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum
diindahkan.

c. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang
melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam
waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum
diindahkan.

d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari
agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri
apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan
belum diindahkan.

e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar
orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.

f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar
orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.

g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat
dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

6. Teknis operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
dalam menjalankan tugas:

a. melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini.

b. melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran
serta memikirkan emergency exit window.

c. pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang di
perlukan dalam pelaksanaan operasi.

d. apabila pimpinan operasi merasa pelaksanaan operasi
membutuhkan bantuan dari instansi terkait lainnya perlu
mengadakan koordinasi untuk pelaksanaan tersebut.

e. sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan briefing
kepada para anggotanya tentang maksud dan tujuan operasi termasuk
kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi.
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f. Mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan
serta peralatan yang harus dibawa.

g. Setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat
perintah tugas.

Penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat
terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada
tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang
melanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk
hukum lainnya. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut
merupakan kewenangan Instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk
itu penertiban disini tidak dapat diartikan sebagai tindakan, penyidikan
penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah
tindakan Non Yustisial.

7. Dalam pelaksanaannya baik upaya bimbingan dan upaya penertiban
maka:

a. Seorang Anggota Polisi Pamong Praja dalam setiap pelaksanaan
tugas juga harus mendengar keluhan dan permasalahan anggota
masyarakat yang melakukan pelanggaran Ketentuan peraturan
daerah, peraturan kepala daerah dan produk hukum lainnya dengan
cara:

1) Mendengarkanr keluhan masyarakat dengan seksama.

2) Tidak memotong pembicaraan orang.

3) Tanggapi dengan singkat dan jelas terhadap permasalahannya.

4) Jangan langsung menyalahkan ide/pendapat/keluhan/perbuatan
masyarakat.

5) Jadilah pembicara yang baik.

b. Setelah mendengar keluhan dari masyarakat yang harus dilakukan
adalah:

1) Memperkenalkan dan menjelaskan maksud dan tujuan
kedatangannya.

2) Menjelaskan kepada masyarakat, bahwa perbuatan yang
dilakukannya telah melanggar Peraturan daerah, Peraturan
Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, jika tidak cukup
waktu maka kepada si pelanggar dapat diberikan surat panggilan
atau undangan untuk datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja, untuk meminta keterangan atas perbuatan yang
dilakukannya dan diberikan pembinaan dan penyuluhan.

3) Berani menegur terhadap masyarakat atau Aparat Pemerintah
lainnya yang tertangkap tangan melakukan tindakan pelanggaran
Ketentuan Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah atau
produk hukum lainnya.
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4) Jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan
perbuatan yang melanggar Ketentuan Peraturan daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka
kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban dengan
bekerjasama dengan aparat Penertiban lainnya serta Penyidik
Pegawai Negeri Sipil.

8. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat Satuan Polisi Pamong
Praja.

1. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban
dengan instansi terkait antara lain:

a. Alat Negara.

b. Instansi terkait.

c. PPNS.

d. Kecamatan dan Kelurahan / desa.

2. Teknis pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi
Pamong Praja:

a. Secara aktif & berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi
tentang peraturan daerah yg mengatur mengenai Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

b. Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang sopan.

c. Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum
yang melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

d. Apabila orang/badan hukum melanggar Ketetiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat diberikan teguran dan surat
peringatan.

3. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa:

Pra Operasi Penertiban:

a. Memberitahukan kepada masyarakat dan badan hukum yang
akan ditertibkan.

b. Melakukan perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi
dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta
masyarakat setempat.

c. Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelijen yang
dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri
maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek,
dan Kodim).

d. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk
menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk
melakukan kegiatan penertiban.
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e. Hasil kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan
jumlah pasukan yang akan dikerahkan, sarana prasarana
pendukung yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola
operasi penertiban yang akan diterapkan.

f. Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang
akan melakukan Penertiban:

1. Bertindak tegas

2. Tidak bersikap arogan.

3. Tidak melakukan pemukulan/kekerasan (body contact).

4. Menjunjung tinggi HAM.

5. Mematuhi perintah pimpinan.

6. Mempersiapkan kelengkapan sarana operasi berupa :

 pengecekan kendaraan.

 kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya.

 Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K).

 Penyiapan Ambulance.

 Menghindari korban sekecil apapun.

7. Kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila
kondisi lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan
hukum yang berpotensi menimbulkan konflik dan
kekerasan.

4. Pada saat operasi penertiban:

a. Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.

b. Melakukan penutupan/penyegelan.

c. Apabila ada upaya dari orang/badan hukum yang melakukan
penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan
upaya-upaya sebagai berikut :

1) Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada
orang/badan hukum tersebut.

2) Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap
dapat menjembatani upaya penertiban.

3) Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan
buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa
penertiban (sebagai langkah terakhir).

4) Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang
memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka
langkah langkah yang dilakukan adalah :
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 Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil
memperhatikan perintah lebih lanjut

 Mengamankan pihak yang memprovokasi

 Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban
ke dua belah pihak.

5) Dalam upaya melakukan tindakan/upaya paksa oleh
petugas mendapat perlawanan dari orang/badan hukum
serta masyarakat, maka:

 Petugas tetap bersikap tegas untuk melakukan
penertiban.

 Apabila perlawanan dari masyarakat mengancam
keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan
konflik yang lebih luas diadakan konsolidasi secepatnya
dan menunggu perintah pimpinan lebih lanjut.

 Komandan Pasukan operasi penertiban, sesuai dengan
situasi dan kondisi di lapangan berhak untuk
melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban.

 Melakukan advokasi dan bantuan hukum.

 Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah
dilakukan dan rencana tindak lebih lanjut.

5. Pembinaan

a. Pembinaan Tertib Pemerintahan.

1) Melaksanakan piket secara bergiliran.

2) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap
pengamanan kantor.

3) Memberikan/memfasilitasi bimbingan dan pengawasan serta
membentuk pelaksanaan Siskamling bagi Desa dan Kelurahan.

4) Memberikan bimbingan dan pengawasan administrasi
ketertiban wilayah.

5) Melaksanakan kunjungan pengawasan dan pemantauan
dalam rangka membina pelaksanaan Peraturan daerah,
peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

6) Memberikan pengamanan terhadap usaha/kegiatan yang
dilakukan secara masal, untuk mencegah timbulnya gangguan
ketenteraman dan ketertiban umum.

7) Melakukan usaha dan kegiatan untuk mencegah timbulnya
kriminalitas.

8) Mengadakan pemeriksaan terhadap bangunan tanpa izin,
tempat usaha dan melakukan penertiban.

9) Melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka menyelesaikan
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sengketa dalam masyarakat.

10) Melakukan berbagai usaha dan kegiatan sektoral.

b. Pembinaan Tertib Lingkungan:

1) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap
pengambilan pasir batu (galian C) dalam rangka pelestarian
lingkungan.

2) Memberikan bimbingan dan pengawasan mengenai
pengendalian dan penanggulangan sampah, kebersihan
lingkungan dengan sasaran pusat-pusat kegiatan masyarakat
seperti pasar.

3) Memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap usaha dan
kegiatan yang mengandalkan lingkungan untuk menghasilkan
barang produksi.

4) Melakukan usaha dan kegitan penanggulangan bencana alam.

c. Pembinaan Tertib Sosial:

1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian
bantuan pengawasan serta pembinaan baik kepada
perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan
menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis dan WTS.

2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk
mengurangi gelandangan, pengemis dan WTS baik kepada
perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka
sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

3) Rehabilitasi meliputi penampungan, pengaturan, pendidikan,
pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali ke kampung
halaman untuk mengembalikan peran mereka, sebagai warga
masyarakat.

4) Mengadakan penertiban agar aktifitas pasar dapat berjalan
lancar, aman, bersih dan tertib.

5) Memonitor, memberikan motivasi dan pengawasan terhadap
warung toko, rumah makan yang melakukan kegiatannya
tanpa dilengkapi dengan izin usaha.

6) Melakukan kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan
aparat keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir.

7) Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para
pelanggar Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan
produk hukum lainnya.

8) Melakukan Pembinaan mengenai peningkatan kesadaran
masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang
ditetapkan Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan
kegiatan dalam rangka
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6. Administrasi

a. Persiapan:

1) Penetapan sasaran, waktu dan objek yang akan diberikan
pembinaan.

2) Penetapan tempat, bentuk dan metode pembinaan.

3) Mengadakan survey lapangan.

4) Mengadakan Koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dan
aparatkeamanan dan ketertiban lainnya.

5) Penyiapan administrasi pembinaan seperti daftar hadir,
surat perintah, surat teguran dan surat panggilan terhadap
masyarakat yang melakukan pelanggaran Peraturan daerah,
Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya.

6) Pimpinan kegiatan memberikan arahan dan menjelaskan
maksud dan tujuan kepada anggota tim yang bertugas
melakukan pembinaan.

b. Pelaksanaan:

1) Sebelum menuju sasaran bagi anggota Satuan Polisi Pamong
Praja yang bertugas melakukan pembinaan terlebih dahulu
memeriksa kelengkapan administrasi peralatan dan
perlengkapan yang akan dibawa.

2) Pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan
lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan Dinas/Instansi
terkait.

3) Bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan keperluan :

a) Melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait.

b) Rapat koordinasi pelaksanaan.

c) Penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan
kewenangan.

4) Pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi maupun
surat teguran, setelah ditanda tangani oleh penerima, maka
petugas segera menjelaskan maksud dan tujuan panggilan.
Pemberian teguran tersebut satu diserahkan kepada si
penerima dan satu lagi sebagai arsip untuk memudahkan
pengecekan.

5) Pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung
wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani
teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan sikap
dan sopan santun dalam berbicara.
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6) Pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan
dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan
dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/
pembicaraannya.

c. Evaluasi:

1) Setelah pelaksanaan kegiatan pembinaan ketertiban
umum dan ketenteraman masyarakat, baik yang dilakukan
secara rutin, insidentil maupun operasi gabungan segera
melaporkannya kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja meneruskan
kepada Kepala Daerah.

2) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasi dan
menjelaskan tentang hambatan yang ada kepada kepala
Satuan Polisi Pamong Praja dan / atau yang
memerintahkannya.

3) Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sekaligus
dengan hasil evaluasinya.

III. PENANGANAN UNJUK RASA DAN KERUSUHAN MASSA

1. Ruang Lingkup:

a) Unjuk rasa dalam keadaan damai

Unjuk rasa dapat berupa demonstrasi, pawai, rapat umum, ataupun
mimbar bebas. Unjuk rasa umumnya telah diberitahukan terlebih
dahulu kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya dari pihak Kepolisian
memberitahukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
setempat.

b) Kerusuhan massa

Keadaan yang dikategorikan kerusuhan massa adalah :

1) Massa perusuh telah dinilai melakukan tindakan yang sangat
mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
serta melakukan kekerasan yang membahayakan keselamatan
jiwa, harta dan benda antara lain:

a) Merusak fasilitas umum dan instalasi pemerintah.

b) Melakukan pembakaran benda-benda yang mengakibatkan
terganggunya arus lalu lintas.

c) Melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat lain.

2) Massa perusuh menunjukkan sikap dan tindakan yang melawan
perintah petugas/aparat pengamanan antara lain :

a) Melewati garis batas yang telah diberikan petugas.

b) Melakukan tindakan kekerasan/anarkhis kepada petugas
pengamanan.
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2. Pelaksanaan

a) Penanganan unjuk rasa dalam keadaan damai

1) Persiapan:

(a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

(b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

 Perlengkapan perorangan, Helm, Pentungan, Borgol,
Tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (sesuai
peraturan yang berlaku) bagi yang rnempunyai izin.

 Kendaraan khusus dilengkapi dengan perlengkapan yang
diperlukan.

(c) Menyiapkan daftar tim yang bertugas dan Surat Perintah
Pengamanan.

(d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal:

 Lokasi.

 Rute yang ditempuh.

 Situasi yang mungkin dihadapi.

 Tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

2) Pelaksanaan:

(a) Koordinasi:

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja melaporkan/
memberitahukan kepada Gubernur, Bupati/Walikota dan
Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan aparat
pengamanan Iainnya dilapangan seperti dengan pihak
Kepolisian atau aparat lainnya tentang:

 Jumlah massa yang melakukan unjuk rasa.

 Rute yang akan dilalui.

 Kegiatan yang dibenarkan dilakukan pengunjuk rasa.

 Waktu yang disediakan.

 Lokasi unjuk rasa.

(b) Isolasi:

(1) Anggota Operasi Satuan Polisi Pamong Praja bersama
pihak Kepolisian untuk memisahkan pengunjuk rasa
dengan massa penonton.

(2) Tidak dibenarkan melakukan tindakan paksa atau cara
kekerasan.

(3) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja tetap dalam formasi
yang telah ditetapkan.
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(c) Negosiasi dan Penanganan :

(1) Kepolisian dan anggota Satuan Polisi Pamong Praja
melakukan negoisiasi dengan pengunjuk rasa.

(2) Tidak dibenarkan melakukan upaya paksa.

(3) Bersikap simpatik dan tetap berwibawa.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

(a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

(b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerukan tindak segera.

b) Penanganan Kerusuhan Massa:

1) Persiapan:

(a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL)

(b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

 Perlengkapan Perorangan: helm, pentungan, borgol,
tameng (senjata api bagi yang mempunyai izin).

 Kendaraan Khusus dilengkapi dengan Sirine, lampu
perhatian (lampu sorot), megaphone dan alat komunikasi.

(c) Menyusun daftar petugas dan Surat Perintah Pengamanan.

(d) Komandan Operasi memberikan arahan singkat perihal
tindakan yang dibenarkan untuk dilakukan.

2) Pelaksanaan:

(a) Komandan Operasi melakukan koordinasi dengan pihak
Kepolisian tentang langkah-langkah tindakan yang akan
dilakukan.

(b) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang sifatnya sebagai
tenaga pendukung/ bantuan, hanya melakukan tindakan
sesuai koordinasi pihak Kepolisian.

(c) Tidak dibenarkan melakukan tindakan diluar kendali
pimpinan lapangan.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

(a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

(b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.
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IV.PENGAWALAN PEJABAT DAN ORANG-ORANG PENTING

1. Ruang Lingkup:

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting dilakukan
dengan cara:

a. Pengawalan dengan sepeda motor.

b. Pengawalan dengan kendaraan mobil.

2. Pelaksanaan:

a. Pengawalan dengan sepeda motor

1) Persiapan:

a) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

b) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

 Perlengkapan Perorangan, helm, pentungan, borgol dan
dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi yang
mempunyai izin).

 Kendaraan Khusus dilengkapi peralatan yang
dibutuhkan..

 Pengemudi diutamakan memiliki kopetensi pendidikan
pengemudi / memiliki SIM.

c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah
Pengawalan.

2) Pelaksanaan:

a) Dua sepeda motor dalam keadaan siap bergerak pada posisi
berjajar, dan pengawal berdiri disamping sepeda motor.

b) Pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap
menerima laporan kesiapan dari pengawal.

c) Komandan Operasi menuju keajudan menyampaikan laporan
siap melakukan pengawalan.

d) Sepeda motor berjajar dengan sepeda motor lainnya
berangkat menuju tujuan.

e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.

f) Tiba di tujuan :

 Sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan.

 Berhenti dan parkir ditempat yang aman.

g) Selesai acara akan kembali ke kantor :

 Sepeda motor telah siap.

 Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan,
selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan
menuju tujuan.

www.djpp.kemenkumham.go.id
45



2011, No.70523

h) Tiba di Kantor:

Setelah sepeda motor di parkir, Komandan Operasi laporan
kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai
dilaksanakan.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia
(Format B).

b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

b. Pengawalan dengan kendaraan mobil:

1) Persiapan :

b) Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

c) Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan:

 Perlengkapan perorangan, helm, pentungan, borgol,
tameng dan dapat diperlengkapi dengan senjata api (bagi
yang mempunyai izin).

 Kendaraan Khusus dilengkapi peralatan yang dibutuhkan.

c) Menyusun jadwal, daftar petugas dan Surat Perintah
Pengawalan.

2) Pelaksanaan:

a) Pengemudi lapor kepada Komandan Operasi tentang
kesiapan kendaraan.

b) Komandan Operasi menyiapkan regunya 6 (enam) orang
untuk naik ke kendaraan dan siap melakukan pengawalan.

c) Komandan Operasi menuju ke ajudan dan melaporkan
kesiapannya untuk melakukan pengawalan.

d) Komandan Operasi naik ke kendaraan duduk bersebelahan
dengan pengemudi, dan memerintahkan pengemudi untuk
menjalankan kendaraan.

e) Selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup.

f) Tiba ditujuan:

 Sebelum berhenti berikan tanda/isyarat pelan.

 Berhenti dan parkir ditempat yang aman.

 Anggota Operasi turun dan menyebar melakukan
pengawalan.

g) Selesai acara akan kembali ke Kantor:

 Kendaraan dan Anggota Operasi telah siap.

 Komandan Operasi laporan ke ajudan siap pengawalan,
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selanjutnya pengawalan sama dengan waktu perjalanan
menuju tujuan.

h) Tiba di Kantor:

Setelah kendaraan berhenti, seluruh Anggota Operasi turun,
Komandan Operasi laporan kepada ajudan bahwa
pengawalan telah selesai dilaksanakan.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia
(Format B).

b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

V. PENGAMANAN TEMPAT-TEMPAT PENTING

1. Ruang Lingkup:

Penjagaan tempat-tempat penting yang perlu dilakukan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja antara lain :

a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah (perlu batasan).

b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.

c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah.

d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP.

e. Gedung dan Aset Penting .

f. Upacara dan Acara Penting.

2. Pelaksanaan:

a. Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah:

1) Persiapan:

a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II)

b. Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan:

a. Merencanakan penyusunan jadwal dan petugas yang akan
melakukan tugas di Rumah Dinas.

b. Membuat Berita Acara pelimpahan tugas dengan petugas jaga
pengganti yang ditandatangani oleh yang melimpahkan dan
yang menerima pelimpahan tugas.

c. Mencatat dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung.
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d. Melakukan pengaturan lalu lintas disekitar pintu gerbang pada
saat pejabat/tamu keluar masuk lingkungan Rumah Dinas.

e. Mencatat identitas, logat bicara/dialek, suara-suara lain yang
terdengar, serta pesan yang disampaikan oleh penelpon.

f. Mencatat kejadian-kejadian penting/menonjol selama
melakukan tugas jaga.

g. Melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap petugas
pelayanan seperti petugas telpon, PAM, listrik dan lain-lain.

h. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif
disetiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat
perhatian.

i. Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau
sejenisnya serta para pencari sumbangan (perorangan,
yayasan dll).

3) Laporan Hasil Kegiatan:

(a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

(b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

b. Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah:

1) Persiapan:

a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

b. Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan:

a. Melakukan Pemeriksaan di lingkungan Ruang Kerja Pejabat
sebelum yang bersangkutan tiba.

b. Melakukan Koordinasi dengan Tata Usaha dan Ajudan Pejabat
yang bersangkutan.

c. Melakukan Pencatatan jadwal kegiatan Pejabat pada hari yang
bersangkutan dan kegiatan yang akan dilaksanakan, dalam
waktu 1 (satu) minggu yang akan datang.

d. Memberikan pelayanan penunjang lainnya kepada Pejabat
tersebut bilamana diperlukan.

e. Mengawasi dan mengenali identitas setiap tamu yang
berkunjung.

f. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.

g. Menjaga dan menertibkan para pedagang penjaja barang atau
sejenisnya dan para pencari sumbangan (perorangan, yayasan
dll).
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h. Mengingatkan kepada Tata Usaha untuk melakukan
pengecekan kembali terhadap instalasi listrik, air, Pemadam
Kebakaran, AC, tempat penyimpanan dokumen/arsip dll,
setelah Pejabat yang bersangkutan meninggalkan tempat.

i. Melaksanakan penjagaan sesuai dengan jam kerja kantor atau
sampai dengan batas waktu Pejabat meninggalkan tempat.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

a. Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

c. Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah:

1) Persiapan:

a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).

b. Melakukan Kerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait.

2) Pelaksanaan:

a. Melakukan Pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan
benda-benda yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja
pejabat.

b. Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi
dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.

c. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian
dilingkungan lokasi kunjungan pejabat.

d. Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat.

e. Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa
bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh
serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang
dicurigai tersebut.

f. Mengawasi dan mengenali setiap orang yang berada dilokasi
kunjungan kerja pejabat.

g. Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan
dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan
dilaksanakan.

h. Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut
berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang
akan diundang menghadiri acara dimaksud.
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i. Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

j. Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

a. Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

d. Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu/Delegasi VIP:

1) Persiapan:

a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan (PDL).

b. Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan:

a. Melakukan penjagaan dilingkungan tempat kedatangan dan
tempat tujuan Tamu/Delegasi.

b. Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan
benda benda di lingkungan tempat kedatangan dan tempat
tujuan, sebelum para tamu/delegasi tiba dilokasi.

c. Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi
dan kondisi di lingkungan tempat kedatangan dan tempat
tujuan.

d. Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian.

e. Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol di tempat kedatangan dan tempat tujuan.

f. Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa
bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh
serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang
dicurigai.

g. Mengawasi dan mengenali setiap tamu undangan dan orang-
orang yang berada dilingkungan tempat kedatangan dan
tempat tujuan.

h. Melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan
dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang akan
dilaksanakan.

i. Merakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut
berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang
akan diundang menghadiri acara dimaksud.
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j. Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

k. Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

a. Membuat laporan tertulis format yang tersedia.

b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

e. Penjagaan Gedung dan Asset Penting:

1) Persiapan:

a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL.II).

b. Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.

2) Pelaksanaan:

a. Menyusun rencana jadwal pengawasan serta jenis
gedung/asset beserta lokasinya.

b. Merencanakan dan menyiapkan petugas jaga.

c. Melakukan koordinasi dengan dinas / instansi pengelola
Gedung/Asset .

d. Melakukan pendataan/bukti kepemilikan Gedung/Asset,
gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan pengecekan
dilapangan.

e. Melakukan komunikasi secara teratur dan berkesinambungan
dengan petugas jaga/ Dinas/Instansi/Pengelola Gedung/Asset.

f. Merencanakan dan menyiapkan sarana dan fasilitas
perlengkapan yang digunakan untuk memonitor
Gedung/Asset.

3) Laporan Hasil Kegiatan:

a. Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

b. Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.

f. Upacara dan Acara Penting:

1) Persiapan:

a. Memakai Pakaian Dinas Lapangan II (PDL.II)

b. Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait.
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2) Pelaksanaan:

(a) Merencanakan dan menyiapkan petugas yang akan menjaga di
lingkungan tempat upacara/acara penting.

(b) Melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan
benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai.

(c) Melakukan koordinasi pengaturan lalu lintas disekitar lokasi.

(d) Mengarahkan pengemudi kendaraan bermotor peserta upacara
menuju tempat parkir yang disediakan.

(e) Malakukan penertiban terhadap para pedagang penjaja barang
atau sejenisnya dilokasi.

(f) Melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap situasi
dan kondisi disekitar lokasi sebelum acara dimulai.

(g) Melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif setiap
tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat perhatian di
lingkungan lokasi.

(h) Mengawasi dan mencermati kejadian-kejadian yang
penting/menonjol disekitar lokasi.

(i) Melaporkan kepada aparat keamanan/polisi terdekat, bila
menemukan barang yang dicurigai dan diperkirakan berupa
bom, bahan peledak dan jangan sekali-kali dipegang/disentuh
serta melokalisir dan memberi tanda pada tempat yang
dicurigai.

(j) Mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu
undangan dan orang-orang yang berada dilokasi.

(k) Melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau
pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan tersebut
berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu undangan yang
akan diundang menghadiri acara dimaksud.

(l) Melakukan koordinasi dengan/antar unsur pengamanan
lainnya dengan menggunakan alat komunikasi yang ada.

(m)Saling memberikan informasi dalam melakukan tugas
penjagaan dilapangan.

3) Laporan Hasil kegiatan:

(a) Membuat laporan tertulis sesuai format yang tersedia.

(b) Membuat laporan langsung terhadap kejadian yang
memerlukan tindak segera.
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VI.PATROLI

1. Ruang Lingkup

a.Tempat tempat atau lokasi yang dianggap rawan

b. Antar batas wilayah

c. Tempat keramaian/hiburan

2. Ketentuan dalam Pelaksanaan:

a. Umum:

Beberapa persyaratan panting yang harus dimiliki oleh setiap
petugas patroli:

1) Setiap petugas harus memiliki kewibawan yang tercermin dalam
jiwa pengabdian yang penuh etika dengan rasa tanggung jawab.

2) Dalam melaksanakan tugas harus dapat menarik rasa simpati
masyarakat.

3) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat tanpa
mengenyampingkan tugas pokok yang dilaksanakan.

4) Setiap petugas harus memahami tugas pokoknya, peka terhadap
situasi lingkungan dan arif dalam menangani suatu peristiwa
serta dapat melaporkannya dengan benar.

5) Petugas patroli harus memiliki sifat tertentu antara lain:

(a) Ulet dan tahan uji.

(b) Memiliki sifat ingin tahu.

(c) Memiliki pengetahuan tentang tugasnya dan diharapkan dapat
menjawab semua pertanyaan yang datang dari masyarakat.

(d) Menyadari bahwa tugas adalah dari pemerintah.

(e) Mampu memahami serta menampung apa yang merupakan
keinginan/aspirasi masyarakat.

(f) Ramah, sopan dan santun serta menghargai setiap orang.

6) Perlunya dibuat pos-pos Satuan Polisi Pamong Praja untuk
melaksanakan kegiatannya ditempat keramaian seperti pasar dan
pertokoan.

b. Khusus:

Beberapa pengetahuan dasar yang harus dimiliki setiap petugas
patroli:

1) Pengetahuan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

2) Pengetahuan dasar hukum dari suatu tindakan atau kegiatan
yang ada Peraturan daerahnya.

3) Pengetahuan dan Penguasaan tentang suatu daerah/wilayah,
misalnya:
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a. Letak dan wilayah tersebut.

b. Gedung-gedung Pemerintah dan Instansi-instansi vital.

c. Jalan-jalan lorong dan gang-gang.

d. Jenis usaha masyarakat, pekerjaan dan keadaan ekonomi
masyarakat.

e. Pejabat-pejabat pemerintah dan orang-orang penting.

f. Keadaan lingkungan.

g. Pengetahuan tentang sumber-sumber penyebab dari segala
macam bentuk gangguan ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat antara lain:

 Segala bentuk yang terkait dengan penyakit masyarakat.

 Lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat pelacuran
(WTS/ lokasinya).

 Tempat-tempat hiburan (bar/night club, cafe, diskotik dan
lain-lainnya).

 Tempat-tempat usaha yang mempunyai dampak negatif
terhadap lingkungan.

c. Petunjuk dalam patrol:

1) Sebelum petugas berangkat patroli wajib memeriksa semua
kelengkapan sesuai ketentuan petunjuk yang diberikan pimpinan.

2) Untuk Patroli berjalan kaki :

a. Tugas patroli dimulai sejak keluar dari kantor.

b. Dilakukan minimal 2 (dua) orang.

c. Patroli pada siang hari sebaiknya di daerah pasar dan
pertokoan yang dianggap rawan.

d. Usahakan untuk mengenal daerah patroli.

e. Dalam melaksanakan patroli perhatian harus ditujukan
kepada hal-hal yang menyangkut dengan Peraturan
Pemerintah Daerah serta dicatat untuk dilaporkan kepada
pimpinan.

f Dalam hal tertentu diwajibkan untuk bertindak segera, yaitu:

(1) Dalam hal pelanggaran K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan).

(2) Terjadinya kebakaran.

(3) Bencana alam.

g Walaupun setiap patroli dituntut/diharuskan untuk berani
mengambil prakarsa sendiri dalam melaksanakan tugasnya,
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akan tetapi tindakannya itu harus didasarkan kepada norma-
norma dan peraturan yang berlaku.

3) Untuk Patroli dengan kendaraan bermotor:

a. Ketentuan dan petunjuk untuk patroli berjalan kaki berlaku
pula bagi patroli dengan kendaraan bermotor.

b. Patroli kendaraan bermotor dilakukan dengan:

 Berkendaraan sepeda motor.

 Berkendaraan mobil.

c. Persiapan sebelum berangkat patroli wajib memeriksa
kelengkapan kendaraan sebagai berikut:

 Bensin, oli.

 Ban roda.

 Perkakas kendaraan termasuk dongkrak/ kunci roda dll.

 Rem, air accu dll.

 Perlengkapan perorangan sesuai ketentuan.

4) Beberapa ketentuan tentang patroli dengan kendaraan bermotor
terhadap peraturan Ialu lintas:

a. Beri contoh yang baik kepada pemakai jalan yang lainnya.

b. Taati peraturan lalu lintas.

c. Jalankan kendaraan dengan kecepatan yang semestinya.

d. Jangan membunyikan klakson/sirine jika tidak sangat perlu
sekali.

e. Jangan menggunakan sorotan-sorotan lampu yang berlebihan
pada malam hari.

5) Jika ditemui suatu kejadian atau penyimpangan terhadap
Peraturan daerah (seperti bangunan liar, pedagang berjualan
tidak pada tempatnya, tempat usaha yang menggganggu
lingkungan/ ketertiban umum maupun tidak mempunyai surat
izin usaha tempat usaha, dan lainnya yang bersifat mengganggu
ketertiban umum):

a. Ambil langkah-langkah atau tindakan pertama berupa
penyuluhan, teguran dan peringatan.

b. Catat dan laporkan pada pimpinan.

c. Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
penyakit masyarakat:

 Apakah ada gelandangan/pengemis jalanan yang beroperasi
di jalan-jalan dengan meminta-minta uang kepada
pengendara kendaraan bermotor.
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 Apakah ada Wanita Tuna Susila (WTS) dijalan pada malam
hari.

 Apakah ada tempat-tempat/orang-orang yang menjual
minuman keras secara terbuka dan lainnya.

6) Cara melaksanakan komunikasi sosial dalam rangka tugas.

7) Komunikasi sosial dapat dilaksanakan dalam bentuk tatap muka
perorangan, kelompok dan dengan massa.

Komunikasi Sosial dilaksanakan bersifat:

a. Penerangan, artinya memberikan penerangan agar lawan
bicara mengetahui dan mengerti tentang sesuatu hal,
misalnya penerangan tentang tugas pokok Satuan Polisi
Pamong Praja.

b. Penyuluhan dan bimbingan. Disini diperlukan pengetahuan
tentang Peraturan Pemerintah Daerah, Peraturan Kepala
Daerah dan produk hukum lainnya. Petugas harus
memberikan penyuluhan dan pengetahuan (sosialisasi)
tentang peraturan yang ada yang menyangkut dengan
kewajiban sebagai orang warga negara yang baik misalnya:

 Bagi pedagang kaki lima tidak dibenarkan berjualan
diatas trotoar dan badan-badan jalan.

 Setiap pengusaha harus memiliki surat izin tempat usaha
yang dikeluarkan Pemerintah Daerah.

 Setiap orang yang mendirikan bangunan harus
mempunyai Surat Izin Mendirikan Bangunan.

 Memberikan penyuluhan tentang segala sesuatu yang
menyangkut dengan K3 (Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan) Kota.

 Memberikan penyuluhan tentang hal-hal lain yang
sifatnya untuk menegakkan Peraturan daerah dan
menjaga ketertiban umum.

c. Penggalangan

Dalam hal ini petugas berkewajiban untuk mengajak
masyarakat agar mau mentaati aturan yang ada, sadar akan
kewajibannya untuk membayar pajak serta masyarakat
mau menjaga dan menciptakan Ketertiban, Kebersihan dan
Keindahan Kota.

8) Petunjuk Khusus Tentang Teknik-teknik Berkomunikasi:

a. Jadilah pembicara yang baik.

b. Tegurlah seseorang, atau ucapkan salam menurut adat
kebiasaan yang berlaku dengan suara yang wajar, sikap yang
ramah.
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c. Mengenalkan diri secara lengkap.

d. Kemukakan apa yang diharapkan dari orang yang dihadapi.

e. Beri kesempatan orang untuk berbicara.

f. Jadilah pendengar yang bijaksana.

g. Dengar pembicaraan orang yang dihadapi dengan seksama.

h. Jangan memotong pembicaraan mereka.

i. Hadapi dengan singkat pembicaraan mereka.

j. Tunjukan contoh tauladan dari sikap dan perilaku sehari-hari
sebagai Polisi Pamong Praja yang baik.

3. Bentuk dan Cara:

a. Bentuk-bentuk Patroli:

Tugas patroli dapat dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut :

1) Patroli Pengawasan yaitu melakukan pengawasan dan
pengamatan suatu daerah tertentu dalam jangka waktu 24 Jam.

2) Patroli khusus dalam rangka pelaksanaan tugas yang bersifat
represif.

b. Cara Patroli

Sesuai dengan situasi dan kondisi Daerah, sasaran yang ada serta
tugas dan tujuan, maka cara-cara yang dapat digunakan untuk
melaksanakan tugas Patroli adalah:

1) Patroli berjalan Kaki.

Patroli ini dilaksanakan pada tempat-tempat yang tidak
dimungkinkan dilalui oleh kendaraan bermotor. Patroli berjalan
kaki ini lebih memungkinkan untuk menjalin hubungan dengan
masyarakat dalam rangka sosialisasi dan pelayanan masyarakat.

2) Patroli bersepeda motor.

Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu
wilayah serta memberi bantuan kepada patroli berjalan kaki
dalam wilayah yang lebih luas.

3) Patroli kendaraan roda empat atau lebih.

Patroli ini diperlukan untuk mengamati dan mengawasi suatu
wilayah serta memberi bantuan kepada patroli bersepeda motor
dalam wilayah yang lebih luas dan perlu tenaga operasional yang
lebih banyak.

4. Perlengkapan/Peralatan:

a. Perlengkapan/Peralatan perorangan, terdiri dari:

 Pakaian Dinas Lapangan II (PDL II).
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 Kartu Tanda Anggota.

 Kartu Tanda Penduduk.

 Pluit.

 Pentungan.

 Senter.

 Buku saku dan alat tulis.

 Topi/helm.

 Kopelrim.

 Jaket.

 Borgol.

 Senjata Api (bagi yang mempunyai izin).

b. Perlengkapan/Peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari :

 Perlengkapan Perorangan

 Pentungan

 Borgol

 Senjata api (bagi yang mempunyai izin).

c. Perlengkapan/Peralatan Patroli Bersepeda Motor terdiri dari :

 Perlengkapan perorangan

 Pentungan

 Borgol

 Senjata api (bagi yang mempunyai izin).

 Sepeda Motor Dinas dengan perlengkapan :

(a) Surat Izin Mengemudi

(b) STNK

(c) Peralatan kunci

d. PerIengkapan/Peralatan Patroli Kendaraan roda empat terdiri dari:

 Perlengkapan perorangan.

 Pentungan.

 Borgol.

 Senjata api (bagi yang mempunyai izin).

 Kendaraan dengan perlengkapan:

(a) SIM (bagi Pengemudinya).

(b) STNK.
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(c) Lampu Patroli.

(d) Lampu Sorot.

(e)Sirine.

(f) Kotak P3K.

(g)Kunci-kunci dan dongkrak.

(h) Alat pemadam kebakaran.

5. Pelaksanaan:

a. Perencanaan Patroli.

Perencanaan Tugas Patroli harus dibuat dengan memperhatikan:

1) Keseimbangan antara cara dan sarana dengan sasarannya.

2) Terlaksananya kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja dengan
masyarakat sehingga pelaksanaannya dapat mencapai dayaguna
dan hasilguna.

3) Sebab dan akibat yang timbul, yang memungkinkan Satuan Polisi
Pamong Praja harus bertindak sebaiknya dapat diketahui terlebih
dahulu. Terjadinya pelanggaran yang dapat menimbulkan
gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman
masyarakat merupakan akibat dari suatu sebab. Karena itu
setiap perencanaan, tugas patroli harus didasarkan kepada
perkiraan keadaan.

4) Perencanaan Tugas Patroli harus disesuaikan dengan tugas
Pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan peraturan yang berlaku
serta mengemban misi untuk mensosialisasikan berbagai
peraturan perundangan yang ada, kepada masyarakat dalam
meningkatkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

5) Hal-hal mendasar lainnya yang harus diperhatikan dalam
Perencanaan Patroli adalah sebagai berikut:

a. Untuk setiap tugas patroli harus dibuat Surat Perintah yang
ditanda tangani oleh Kepala Satuan, dimana dicantumkan
jumlah dan nama serta pangkat berikut NIP personil patroli
yang akan diberangkatkan.

b. Untuk tugas-tugas khusus diberikan ketentuan tentang tugas
pokok yang harus dilakukan, disamping itu diadakan
pembatasan terhadap personil patroli untuk menjaga disiplin.

c. Setelah kembali dari patroli, Kepala Patroli yang ditunjuk
harus melapor kepada Kepala Satuan dalam waktu 24 jam dan
menyerahkan laporan tertulis, berisi semua hal yang
menyangkut penugasannya.

d. Ketentuan perlengkapan dan alat komunikasi harus
disesuaikan dengan situasi dan kondisi daerah serta sifat dan
tujuan penugasan patroli.
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b. Pelaksanaan bentuk-bentuk Patroli:

1) Patroli:

a) Patroli biasanya dilaksanakan dalam kota.

b) Penugasan Patroli cukup dicantumkan dalam jadwal patroli
pada buku mutasi.

c) Tugas Patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti,
setiap tugas patroli harus senantiasa memperhatikan, apa
yang harus didengar dan dilihat, supaya dapat mengambil
kesimpulan apa yang harus dilakukan atau dilaporkan kepada
pimpinan.

d) Setiap kejadian harus dicatat di buku.

e) Tugas Patroli dapat dilakukan dengan sistem sebagai berikut:

(1) Patroli blok, yaitu patroli yang dilakukan dengan berjalan
kaki terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan
tempat yang rawan tehadap ketertiban umum.

(2) Patroli kawasan, yaitu patroli yang dilakukan dengan
kendaraan bermotor karena daerahnya lebih luas,
misalnya satu kecamatan, bertujuan melakukan kontrol
dan pengecekan terhadap segala sesuatu yang
berhubungan dengan ketertiban umum.

(3) Patroli Kabupaten dan Kota, yaitu pengawasan terhadap
Kabupaten dan Kota menyangkut ketertiban umum dan
ketenteraman masyarakat serta penegakan Peraturan
daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum
lainnya yang ada diseluruh wilayah Kab/Kota.

2) Patroli Pengawasan:

a) Patroli Pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat
inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk
memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang
menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta upaya
penegakan Peraturan daerah yang ada.

b) Tugas dari patroli adalah:

(1) Pemeliharaan, Pengawasan, Penertiban Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat, Penegakan Peraturan
daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

(2) Melaksanakan pembinaan masyarakat.

(3) Penerangan pada masyarakat tentang hal-hal yang
mengenai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Mensosialisasikan kebijakan Pemerintah yang terkait
dengan tugas Polisi Pamong Praja serta menampung
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saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan
Kebijakan Pemerintah.

3) Patroli Khusus

a) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang diperintahkan
secara khusus oleh Kepala Satuan yang bersifat represif atau
penindakan di lapangan sesuai tuntutan atau kebutuhan yang
ada dalam upaya penegakan ketertiban umum.

b) Tugas dari patroli adalah:

(1) Melakukan penindakan terhadap semua pelanggaran
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan
Peraturan daerah.

(2) Menindak lanjuti semua laporan, pengaduan dan perintah
khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan
terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar
ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan
Peraturan daerah.

6. Administrasi:

a. Surat Perintah Patroli.

Setiap akan melaksanakan patroli harus membawa surat Perintah
Patroli yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

b. Daftar Petugas Patroli.

Dalam Surat Perintah Patroli harus dicantumkan nama-nama
anggota yang ditunjuk melaksanakan patroli.

c. Laporan Hasil Tugas Patroli.

Apabila telah selesai atau kembali dari tugas, segera membuat
laporan tugas Patroli yang diserahkan kepada Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja.

MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

www.djpp.kemenkumham.go.id
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MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA 

 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN 

MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 

  

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

SALINAN 
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Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, 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); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72); 

6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 12); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN 

MASYARAKAT. 

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1  

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 

tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut 

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk 

menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala 

daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan 

ketenteraman serta menyelenggarakan Linmas. 
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3. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah 

anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang 

diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, 

tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dalam penegakan 

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, 

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta 

pelindungan masyarakat. 

4. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat adalah upaya dan kegiatan yang 

diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat 

dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi 

yang tenteram, tertib dan teratur sesuai dengan 

kewenangannya untuk penegakan peraturan daerah dan 

peraturan kepala daerah. 

5. Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya 

yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan 

perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan 

persetujuan bersama kepala daerah. 

6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada 

adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali 

kota. 

7. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah 

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala 

daerah dan kepala desa. 

8. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas 

adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang 

diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan 

tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi 

dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara 

keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, 

membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu 

memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat 

pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan 
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pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan 

negara. 

9. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut 

Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur 

masyarakat yang berada di kelurahan dan/atau desa 

dibentuk oleh lurah dan/atau kepala desa untuk 

melaksanakan Linmas. 

10. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang 

memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta 

dalam kegiatan. 

11. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang 

selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah 

peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota 

Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 

melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap 

dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas. 

12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai 

perangkat kecamatan. 

13. Lurah adalah pimpinan Kelurahan yang mempunyai tugas 

dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan 

di wilayah Kelurahan. 

14. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 

nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 

dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

15. Kepala Desa adalah kepala pemerintah Desa/Desa adat 

yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa. 

16. Kepala Satuan Linmas yang selanjutnya disebut Kepala 

Satlinmas adalah Kepala Desa/Lurah yang memimpin 

penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan. 

17. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas 

Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan 

beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih 
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secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur 

dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, 

kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu 

penyelenggaraan linmas di daerah. 

 

Pasal 2  

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini terdiri atas: 

a. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat; dan 

b. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat. 

 

BAB II  

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  

DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 

Pasal 3  

(1) Satpol PP menyelenggarakan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan kabupaten/kota. 

(2) Kepala Desa/Lurah melalui Satlinmas membantu 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat di Desa/Kelurahan. 

(3) Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

termasuk Penyelenggaaan Pelindungan Masyarakat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2), meliputi kegiatan: 

a. deteksi dan cegah dini; 

b. pembinaan dan penyuluhan; 

c. patroli; 

d. pengamanan; 

e. pengawalan; 

f. penertiban; dan 

g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 

(5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dan ayat (4), dapat dilakukan melalui 
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koordinasi dan kerja sama antarSatpol PP kabupaten/kota 

dibawah koordinasi Kepala Satpol PP provinsi dan 

antarSatpol PP provinsi dibawah koordinasi Menteri 

melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 

(6) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat di kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana 

Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota. 

(7) Unit Pelaksana Teknis Satpol PP Kabupaten/Kota di 

kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin 

oleh seorang kepala satuan yang secara ex-officio dijabat 

oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

pada kecamatan. 

(8) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di 

Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan oleh Kepala Desa/Lurah 

dibawah koordinasi camat.  

 

Pasal 4  

Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), melalui tahapan: 

a. perencanaan; 

b. pelaksanaan; dan 

c. pelaporan. 

 

Pasal 5  

Setiap anggota Pol PP dan Satlinmas dalam melaksanakan 

kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 ayat (2), dilengkapi dengan: 

a. surat perintah; dan 

b. peralatan dan perlengkapan. 

 

Pasal 6  

(1) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 
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dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Satpol PP dapat meminta 

bantuan personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional 

Indonesia, dan/atau lembaga teknis terkait. 

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Desa/Lurah 

melalui camat dapat meminta bantuan personil Kepolisian 

Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga 

teknis terkait. 

(3) Bantuan personil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) dalam hal memiliki dampak sosial yang luas dan 

risiko tinggi. 

 

Pasal 7  

(1) Tata cara pelaksanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat di provinsi dan 

kabupaten/kota meliputi tahapan, kelengkapan dan 

bantuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

(2) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan 

dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat di Desa tercantum dalam 

petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Bina Pemerintahan Desa. 

(3) Tata cara pelaksanaan kegiatan, tahapan, kelengkapan 

dan bantuan terhadap Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat di Kelurahan tercantum 

dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur 

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan. 

 

BAB III  

 PENYELENGGARAAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 

 

Pasal 8  

(1) Kepala daerah dan Kepala Desa wajib menyelenggarakan 

Linmas. 
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(2) Penyelenggaraan Linmas di pemerintah daerah dilakukan 

oleh Satpol PP dan di pemerintah Desa dilaksanakan oleh 

Kepala Desa. 

Pasal 9  

(1) Dalam Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (2), gubernur membentuk Satgas 

Linmas provinsi dan bupati/wali kota membentuk Satgas 

Linmas kabupaten/kota dan kecamatan. 

(2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

untuk provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur, 

untuk kabupaten/kota dan kecamatan ditetapkan dengan 

keputusan bupati/wali kota. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat 

antara lain tugas Satgas Linmas yaitu pengorganisasian 

dan pemberdayaan Satlinmas. 

 

Pasal 10  

(1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) dan ayat (2) terdiri atas: 

a. Kepala Satgas Linmas; dan 

b. Anggota Satgas Linmas;  

(2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf a, untuk provinsi dan kabupaten/kota dijabat 

oleh pejabat yang membidangi Linmas, dan untuk 

kecamatan dijabat oleh Kepala Seksi Ketenteraman dan 

Ketertiban. 

(3) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b, terdiri atas Aparatur Linmas di pemerintah 

daerah untuk pemerintah daerah dan Aparatur Linmas di 

Kecamatan untuk Kecamatan serta Satlinmas yang dipilih 

secara selektif. 

(4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3), paling sedikit 10 (sepuluh) orang 

(5) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), 

antara lain; 

a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas; 

b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban 
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umum masyarakat; 

c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan 

bencana serta kebakaran; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Satgas Linmas. 

(6) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila 

diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas. 

 

Pasal 11  

(1) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan dilaksanakan 

oleh Kepala Desa/Lurah sesuai dengan tugas fungsi dan 

kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Penyelenggaraan Linmas di Desa/Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membentuk 

Satlinmas. 

 

BAB IV  

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, DAN 

PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 

 

Bagian Kesatu 

Pembentukan  

 

Pasal 12  

(1) Kepala Desa/Lurah membentuk Satlinmas di 

Desa/Kelurahan. 

(2) Pembentukan Satlinmas di Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

(3) Pembentukan Satlinmas di Kelurahan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan 

bupati/wali kota.  

(4) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), berlaku Mutatis Mutandis terhadap pembentukan 

Satlinmas Desa adat. 
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Bagian Kedua 

Struktur Organisasi 

 

Pasal 13  

(1) Satlinmas memiliki struktur organisasi meliputi: 

a. kepala Satlinmas; 

b. kepala pelaksana; 

c. komandan regu; dan 

d. anggota. 

(2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a, dijabat oleh Kepala Desa/Lurah. 

(3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dijabat oleh kepala seksi yang membidangi 

ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas atau sebutan 

lainnya. 

(4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat 

persetujuan Kepala Satlinmas. 

(5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang dan paling banyak 

sesuai dengan kemampuan dan kondisi wilayah untuk 

masing-masing regu. 

 

Pasal 14  

(1) Kepala Desa/Lurah merekrut calon Anggota Satlinmas. 

(2) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), dilakukan secara terbuka bagi seluruh warga 

masyarakat yang memenuhi persyaratan. 

(3) Susunan organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 15  

Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), 

meliputi: 

a. warga negara Indonesia; 

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
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c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

d. sehat jasmani dan rohani;  

e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau 

sudah menikah; 

f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah dasar 

dan/atau sederajat serta diutamakan lulusan sekolah 

lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat ke atas; 

g. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas 

secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; 

dan 

h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat. 

 

Pasal 16  

(1) Calon Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diangkat menjadi 

Satlinmas. 

(2) Pengangkatan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), untuk Desa ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa 

dan untuk Kelurahan ditetapkan dengan keputusan camat 

atas nama bupati/wali kota. 

(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada bupati/wali 

kota melalui camat. 

 

Pasal 17  

(1) Anggota Satlinmas yang telah diangkat sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikukuhkan oleh 

bupati/wali kota. 

(2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota. 

(3) Bupati/wali kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP atau 

perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan 

masyarakat Desa untuk mengukuhkan Satlinmas. 

(4) Anggota Satlinmas sebelum dikukuhkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), mengucapkan janji Satlinmas 

secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana 
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tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

Pasal 18  

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 

(2), dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi wilayah. 

 

Pasal 19  

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, meliputi: 

a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; 

b. regu pengamanan; 

c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan 

kebakaran; 

d. regu penyelamatan dan evakuasi; atau 

e. regu dapur umum. 

 

Pasal 20  

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, bertugas: 

a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi 

dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan 

negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan 

ketertiban masyarakat; 

b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang 

dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas 

ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, 

ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan 

c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari 

masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas 

ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, 

ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. 

 

Pasal 21  

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf b, bertugas: 
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a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman 

konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan 

ketertiban masyarakat; dan 

b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah 

kerugian materi akibat bencana, kebakaran dan gangguan 

keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. 

 

Pasal 22  

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan 

kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, 

bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat 

bencana dan kebakaran. 

 

Pasal 23  

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 19 huruf d, bertugas: 

a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran 

serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban 

masyarakat menuju lokasi aman bencana;  

b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan 

distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran 

serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban 

masyarakat; dan 

c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan 

rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak 

akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, 

dan ketertiban masyarakat. 

 

Pasal 24  

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

huruf e, bertugas: 

a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara 

bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, 

kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan 

ketertiban masyarakat; dan 

b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban 

atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta 
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gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban 

masyarakat. 

 

Bagian Ketiga 

Berakhirnya Keanggotaan Satuan Pelindungan Masyarakat 

 

Pasal 25  

(1) Masa keanggotaan Satlinmas Desa dan Kelurahan berakhir 

sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau 

diberhentikan. 

(2) Masa keanggotaan Satlinmas Desa adat berakhir karena 

pemberhentian. 

(3) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun 

dan masih memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15, dapat diperpanjang sampai usia 65 (enam 

puluh lima) tahun. 

(4) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Desa/Lurah. 

(5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

karena: 

a. meninggal dunia; 

b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; 

c. pindah tempat tinggal; 

d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani 

dan rohani;  

e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan 

tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap; 

f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau 

janji sebagai Anggota Satlinmas; dan 

g. menjadi pengurus partai politik. 

(6) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. 

(7) Kepala Desa/Lurah melalui camat menyampaikan 

keputusan perpanjangan keanggotaan Satlinmas dan 
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keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada 

bupati/wali kota. 

 

Bagian Keempat 

Pemberdayaan 

 

Pasal 26  

(1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk 

meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam 

pelaksanaan tugas. 

(2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), dilaksanakan antara lain melalui: 

a. lomba sistem keamanan lingkungan; 

b. jambore Satlinmas; dan 

c. pos komando Satlinmas. 

(3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota. 

 

BAB V  

TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Bagian Kesatu 

Tugas 

 

Pasal 27  

(1) Satlinmas Desa dan Kelurahan bertugas: 

a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, 

ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan 

Desa/Kelurahan; 

b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban 

umum dan keamanan dalam penyelenggaraan 

pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum; 

c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan 

bencana serta kebakaran; 

d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban 

umum masyarakat; 
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e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan 

kemasyarakatan; 

f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; 

g. membantu upaya pertahanan negara; 

h. membantu pengamanan objek vital; dan 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Satlinmas. 

(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

Satlinmas Desa mendapat tugas tambahan antara lain: 

a. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban 

umum dan keamanan dalam penyelenggaraan 

pemilihan Kepala Desa; dan 

b. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan 

Desa dan peraturan Kepala Desa. 

 

Bagian Kedua 

Hak 

 

Pasal 28  

Satlinmas berhak: 

a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan 

kapasitas Linmas; 

b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas; 

c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas 

operasional;  

d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah 

mengabdi selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun 

dari bupati/wali kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari 

gubernur; dan 

e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang 

pelaksanaan tugas. 

 

Pasal 29  

(1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf d, diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap 

tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas 

dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya. 
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(2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

Pasal 30  

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 28, dilaksanakan sesuai dengan 

kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan 

Desa/Kelurahan serta ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

Bagian Ketiga 

Kewajiban 

 

Pasal 31  

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 

ayat (1), Satlinmas wajib: 

a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan 

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma 

susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di 

masyarakat; 

b. melaksanakan janji Satlinmas; dan 

c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan 

atau patut diduga adanya gangguan keamanan, 

ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta Linmas. 

 

BAB VI  

PEMBINAAN 

 

Pasal 32  

(1) Menteri melakukan pembinaan umum dan pembinaan 

teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas secara nasional. 

(2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 
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a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas; 

b. Peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan 

pembinaan teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas;  

d. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di 

bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat serta Linmas;  

e. penyiapan perumusan penyusunan standar pelayanan 

minimal terkait Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat serta Linmas; 

f. penyiapan perumusan penyusunan norma, standar, 

prosedur, dan kriteria di bidang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 

Linmas; dan 

g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas. 

(3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

melalui Direktorat Jenderal membidangi Satpol PP dan 

Direktorat Jenderal yang membidangi pemerintahan Desa. 

 

Pasal 33  

(1) Gubernur melakukan pembinaan Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta 

Linmas pada kabupaten/kota di wilayahnya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di 

provinsi; 

b. peningkatan Kapasitas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di provinsi/lintas 

kabupaten dan kota;  

c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan 

pembinaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
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Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di 

provinsi/lintas kabupaten dan kota;  

d. pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di 

provinsi/lintas kabupaten dan kota; dan 

e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

bidang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di 

provinsi/lintas kabupaten dan kota. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui 

kepala Satpol PP provinsi. 

 

Pasal 34  

(1) Ketentuan mengenai pembinaan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas oleh gubernur 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara 

mutatis mutandis terhadap ketentuan pembinaan oleh 

bupati/wali kota. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

kepala Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi 

Pemerintahan Desa kabupaten/kota. 

(3) Bupati/wali kota dalam melaksanakan pembinaan 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat serta Linmas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mendelegasikan sebagian pelaksanaannya kepada 

camat melalui keputusan bupati/wali kota. 

 

Pasal 35  

(1) Camat berdasarkan pelimpahan pelaksanaan pembinaan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3), 

melakukan pembinaan Penyelenggaraan Linmas pada 

Desa/Kelurahan di wilayahnya. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis 

operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat 

kecamatan; 
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b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di 

bidang Linmas tingkat kecamatan; 

c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang 

pembinaan teknis operasional Penyelenggaraan Linmas 

dan Peningkatan Kapasitas tingkat kecamatan; dan 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat kecamatan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui 

kepala seksi ketenteraman dan ketertiban. 

 

Pasal 36  

(1) Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(1), melakukan pembinaan teknis operasional 

penyelenggaraan Linmas di wilayahnya. 

(2) Lurah berdasarkan delegasi kewenangan pembinaan teknis 

operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), 

melakukan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan 

Linmas di wilayahnya. 

(3) Pembinaan teknis operasional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), meliputi: 

a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis 

operasional Penyelenggaraan Linmas tingkat 

Desa/Kelurahan; 

b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di 

bidang Linmas tingkat Desa/Kelurahan; 

c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang 

Linmas tingkat Desa/Kelurahan; dan 

d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

bidang Penyelenggaraan Linmas tingkat 

Desa/Kelurahan. 

(4) Pembinaan teknis operasional di Desa/Kelurahan 

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

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang Desa/Kelurahan. 
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BAB VII  

PELAPORAN  

 

Pasal 37  

(1) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat 

berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang 

terintegrasi dengan sistem informasi manajemen Direktorat 

Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan yang diatur sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pelaporan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di 

Desa berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang 

terintegrasi dengan profil Desa Direktorat Jenderal Bina 

Pemerintahan Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 38  

(1) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan 

Penyelenggaraan Linmas kepada camat. 

(2) Camat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas 

kepada bupati/wali kota melalui kepala Satpol PP 

kabupaten/kota dan Perangkat Daerah yang membidangi 

tentang pemerintahan desa.  

(3) Bupati/wali kota menyampaikan laporan Penyelenggaraan 

Linmas kepada gubernur. 

(4) Gubernur menyampaikan laporan Penyelenggaraan Linmas 

kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepada 

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dan 

kepada Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (4), dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) 

bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan. 
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BAB VIII  

PENDANAAN 

 

Pasal 39  

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Linmas di provinsi, 

kabupaten/kota, dan Desa/Kelurahan, bersumber pada: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 

b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;  

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah 

kabupaten/kota; dan 

d. anggaran pendapatan dan belanja Desa. 

(2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

untuk penyelenggaraan Linmas dapat bersumber dari 

sumber lain  yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

  

BAB IX  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 40  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Daerah atau Peraturan Kepala Daerah mengenai ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan 

masyarakat harus menyesuaikan paling lama 3 (tiga) tahun 

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.  

 

BAB X  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 41  

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan 

masyarakat di Desa diatur dengan Peraturan Desa yang 

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan 

dan petunjuk teknis Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di 
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Desa.  

 

Pasal 42  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 43  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Mei 2020 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

                ttd               

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Juni 2020  

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  

REPUBLIK INDONESIA, 

               ttd 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 548. 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum, 
 

 
 

 
R. Gani Muhamad, SH, MAP 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19690818 199603 1001 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK 

INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2020 

TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN 

KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PENYELENGGARAAN 

PELINDUNGAN MASYARAKAT 

 

 

TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN KETERTIBAN 

UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SUSUNAN ORGANISASI SATUAN 

PERLINDUNGAN MASYARAKAT, SUMPAH JANJI SATUAN PERLINDUNGAN 

MASYARAKAT DAN PIAGAM PENGHARGAAN 

 

A. TAHAPAN, KELENGKAPAN DAN BANTUAN PENYELENGGARAAN 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

1. Deteksi Dan Cegah Dini 

a. Deskripsi 

1) Deteksi Dini adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang 

dilakukan oleh pesonil Pol PP baik 

secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka 

mendapatkan informasi melalui pengawasan, pengamatan, 

pencarian, dan pengumpulan bahan keterangan tentang suatu 

persoalan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat sehingga apabila persoalan tersebut muncul 

di permukaan sudah diketahui terlebih dahulu. 

2) Cegah Dini adalah segala usaha pekerjaan dan kegiatan yang 

dilakukan oleh personel Pol PP baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam rangka mencegah permasalahan tersebut 

muncul di permukaan dan mencegah jangan sampai 

mempengaruhi sistem yang sudah ada. 

b. Tahapan: 

1) Deteksi Dini 

a) Perencanaan 

(1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan 

dilakukan deteksi dini; 

(2) penetapan tempat, bentuk, dan metode deteksi dini; 

(3) melakukan survey lapangan; 
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(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

(5) melakukan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi 

dan aparat keamanan terkait. 

b) Pelaksanaan  

(1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan deteksi dini 

melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan 

pengumpulan bahan keterangan; 

(2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi 

gangguan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat; dan 

(3) pada pelaksanaan deteksi dini dalam penanganan 

gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dapat melibatkan TNI, Polri, instansi terkait dan elemen 

masyarakat. 

c) Pelaporan 

(1) membuat  laporan  tertulis sesuai format yang tersedia; dan 

(2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

2) Cegah Dini 

a) Perencanaan 

(1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan 

cegah dini; 

(2) penetapan tempat, bentuk, dan metode cegah dini; 

(3) melakukan survey lapangan; 

(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi 

dan aparat keamanan terkait. 

b) Pelaksanaan  

(1) personil Pol PP yang ditunjuk melaksanakan cegah dini 

melalui pengawasan, pengamatan, pencarian dan 

pengumpulan bahan keterangan; 

(2) melaksanakan tindakan pencegahan terhadap potensi 

gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

dan 

(3) pada pelaksanaan cegah dini dalam penanganan gangguan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat 

melibatkan TNI, Polri, perangkat daerah, instansi terkait 
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dan elemen masyarakat. 

c) Pelaporan 

(1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; 

dan 

(2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan deteksi dan cegah dini 

disesuaikan dengan standar dan kebutuhan.  

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan) 

 

2. Pembinaan Dan Penyuluhan 

a. Deskripsi 

1) Pembinaan adalah proses, cara (perbuatan membina), usaha, 

tindakan, dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk 

meningkatkan kepatuhan warga masyarakat, aparatur atau 

badan hukum terhadap Perda dan/atau Perkada demi 

terwujudnya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

2) Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada 

warga masyarakat, aparatur dan badan hukum, dari semula 

yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

b. Tahapan : 

1) Pembinaan 

a) Perencanaan 

(1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan 

diberikan pembinaan; 

(2) penetapan tempat, bentuk, dan metode pembinaan; 

(3) melakukan survey lapangan;  

(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi 

dan aparat keamanan terkait. 

b) Pelaksanaan  

(1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang 

bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu 

menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi 

penyuluhan yang akan dibawa; 
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(2) pelaksanaan pembinaan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan 

lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan 

Dinas/Instansi terkait; 

(3) bentuk koordinasi ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat di daerah dilakukan sesuai dengan 

keperluan: 

(a) melalui rapat koordinasi dengan instansi terkait; 

(b) rapat koordinasi pelaksanaan; dan 

(c) penerapan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan 

kewenangan. 

(4) pembinaan yang dilakukan melalui panggilan resmi 

maupun surat teguran, setelah ditanda tangani oleh 

penerima, maka petugas segera menjelaskan maksud dan 

tujuan panggilan. Pemberian teguran tersebut satu 

diserahkan kepada si penerima dan satu lagi sebagai 

arsip untuk memudahkan pengecekan; 

(5) pembinaan yang dilakukan secara tatap muka langsung 

wawancara, bagi petugas pembina harus mempedomani 

teknik-teknik berkomunikasi dengan memperhatikan 

sikap dan sopan santun dalam berbicara; dan 

(6) pembinaan yang dilakukan melalui forum disesuaikan 

dengan maksud dan tujuan pertemuan tersebut dengan 

dibuatkan notulen atau hasil pembahasan/ 

pembicaraannya. 

c) Pelaporan 

(1) membuat laporan tertulis  sesuai format yang tersedia; dan 

(2) membuat laporan langsung terhadap kejadian yang 

memerlukan tindakan segera. 

2) Penyuluhan 

a) Perencanaan 

(1) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan diberikan 

penyuluhan; 

(2) penetapan tempat, bentuk, dan metode penyuluhan; 

(3) melakukan survey lapangan; 

(4) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

(5) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi 
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dan aparat keamanan terkait. 

b) Pelaksanaan  

(1) sebelum menuju sasaran bagi anggota Satpol PP yang 

bertugas melakukan penyuluhan terlebih dahulu 

menyiapkan kelengkapan administrasi dan materi-materi 

penyuluhan yang akan dibawa; 

(2) pelaksanaan penyuluhan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat yang berhubungan dengan 

lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan 

Dinas/Instansi terkait; dan 

(3) metode penyuluhan dilakukan dengan cara mendatangi 

tempat-tempat yang telah direncanakan dan/atau 

dijadwalkan melalui forum dengan maksud tujuan 

tersampaikannya penyuluhan bidang ketertiban umum 

dan ketenteraman masyarakat oleh petugas. 

c) Pelaporan 

(1) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; 

dan 

(2) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 

1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pembinaan; dan  

2) materi yang akan disampaikan dalam pembinaan. 

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan) 

 

3. Patroli 

a. Deskripsi 

Patroli adalah kegiatan sebagai usaha mencegah terjadinya 

gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dengan 

cara mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, 

memperhatikan dan melakukan tindakan preventif atas situasi 

dan/atau kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan gangguan 

nyata. 

b. Tahapan: 

1) Perencanaan 

a) penetapan sasaran, waktu, dan obyek yang akan dilakukan 

patroli; 
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b) penetapan tempat dan bentuk patroli; 

c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi 

terkait. 

2) Pelaksanaan  

a) Patroli 

(1) patroli dilaksanakan dalam kota dan/atau wilayah; 

(2) pelaksanaan patroli dicantumkan dalam jadwal patroli 

dan tercatat;  

(3) patroli harus dilakukan dengan seksama dan teliti, 

dengan senantiasa memperhatikan apa yang harus 

didengar dan dilihat, agar dapat diambil kesimpulan dan 

dilaporkan kepada pimpinan; 

(4) setiap kegiatan harus di dokumentasikan dan dapat di 

pertanggung jawabkan secara kedinasan; 

(5) patroli dilakukan dengan sistem sebagai berikut: 

(a) patroli blok yaitu patroli yang dilakukan dengan 

berjalan kaki dan sarana transportasi lainnya 

terhadap suatu tempat yang dianggap merupakan 

tempat yang rawan tehadap ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 

(b) patroli kawasan yaitu patroli yang dilakukan dengan 

kendaraan bermotor dan sarana transportasi lainnya 

karena daerahnya lebih luas, misalnya satu 

kecamatan, bertujuan melakukan kontrol dan 

pengecekan terhadap segala sesuatu yang 

berhubungan dengan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; dan 

(c) patroli kota dan/atau wilayah yaitu patroli yang 

dilakukan dengan kendaraan bermotor menyangkut 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta 

penegakan Perda dan/atau Perkada pada daerah 

penugasan yang didasarkan pada wilayah hukum 

sesuai dengan perundang-undangan. 

b) Patroli Pengawasan 

(1) Patroli pengawasan adalah penugasan patroli yang bersifat 

inspeksi dan diselenggarakan menurut kebutuhan untuk 
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memantau keadaan daerah atau beberapa tempat yang 

menurut perkiraan akan timbulnya gangguan terhadap 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta 

upaya penegakan Perda dan/atau Perkada. 

(2) Tugas dari patroli pengawasan adalah: 

(a) pemeliharaan, pengawasan, ketertiban umum, dan 

ketenteraman masyarakat; 

(b) melaksanakan pembinaan masyarakat; 

(c) memberikan penerangan kepada masyarakat tentang 

hal-hal  yang mengenai tugas dan fungsi  Satpol PP; dan 

(d) mensosialisasikan kebijakan Pemerintah Daerah yang 

terkait dengan tugas Satpol PP, serta menampung 

saran-saran dari masyarakat yang berkaitan dengan 

kebijakan pemerintah. 

c) Patroli Khusus 

(1) Patroli khusus adalah penugasan patroli yang 

diperintahkan secara khusus oleh Kepala Satpol PP yang 

bersifat represif atau penindakan di lapangan sesuai 

tuntutan atau kebutuhan yang ada dalam upaya 

penegakan ketertiban umum. 

(2) Tugas dari patroli khusus adalah: 

(a) menindaklanjuti laporan, pengaduan dan perintah 

khusus dari pimpinan untuk melakukan penindakan 

terhadap masyarakat yang nyata-nyata melanggar 

Perda dan/atau Perkada serta ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat; 

(b) melakukan penindakan non yustisial (penertiban) 

terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan 

(c) melakukan penindakan yustisial oleh PPNS dan dapat 

melibatkan perangkat daerah dan instansi terkait 

terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada serta 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

3) Pelaporan 

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan 

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 
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c. Kelengkapan 

1) Sarana prasarana pendukung pelaksanaan patroli;  

2) Perlengkapan/peralatan patroli harus disesuaikan dengan situasi, 

kondisi daerah, serta sifat dan tujuan patroli; 

3) Perlengkapan/peralatan patroli berjalan kaki terdiri dari: 

a) perlengkapan perorangan; 

b) alat komunikasi. 

4) Perlengkapan/peralatan patroli bersepeda motor terdiri dari: 

a) perlengkapan perorangan; 

b) sepeda motor dinas yang dipergunakan untuk kepentingan 

dinas dengan perlengkapan: 

(1) surat izin mengemudi (SIM); 

(2) surat tanda nomor kendaraan (STNK); 

(3) peralatan kunci; 

c) alat komunikasi 

5) Perlengkapan/peralatan patroli kendaraan roda empat terdiri 

dari: 

a) perlengkapan perorangan; 

b) kendaraan dengan perlengkapan: 

(1) surat izin mengemudi (bagi pengemudinya) ; 

(2) surat tanda nomor kendaraan (STNK); 

(3) kotak Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K); 

(4) kunci-kunci dan dongkrak; dan 

(5) alat pemadam kebakaran. 

c) alat komunikasi. 

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan) 

 

4. Pengamanan 

a. Deskripsi 

Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang 

dilakukan oleh Satpol PP dalam melindungi, menjaga, dan 

memelihara terhadap personil, materil, aset dan dokumen agar aman 

dan kondusif. 

b. Tahapan: 

1) Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan 

pengamanan; 

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengamanan; 
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c) melakukan survey lapangan; 

d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi 

terkait. 

Sasaran dan obyek pengamanan sebagaimana dimaksud angka 1 

(satu) huruf a terkait dengan: 

a) aset daerah; 

b) lokasi kunjungan/tempat Pejabat Pemerintah Daerah dan 

tamu VIP;  

c) upacara dan acara penting; dan 

d) fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah. 

2) Pelaksanaan 

a) Pengamanan Aset Daerah 

(1) menyiapkan jadwal dan petugas; 

(2) melakukan koordinasi dengan dinas/instansi pengelola 

gedung/aset; 

(3) melakukan pendataan/bukti kepemilikan gedung/aset, 

gambar situasi/denah/proposal sebagai bahan 

pengecekan dilapangan; 

(4) melakukan komunikasi secara teratur dan 

berkesinambungan dengan petugas jaga/dinas/ instansi/ 

pengelola gedung/aset; dan 

(5) melaksanakan pengawasan gedung/aset. 

b) Pengamanan Lokasi Kunjungan/tempat Kerja Pejabat 

Pemerintah Daerah dan tamu VIP; 

(1) melakukan pemeriksaan terhadap obyek dan benda-benda 

yang terdapat disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat; 

(2) melakukan pengamatan dan penganalisaan terhadap 

situasi dan kondisi disekitar lokasi kunjungan kerja 

pejabat; 

(3) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 

setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 

perhatian dilingkungan lokasi kunjungan pejabat; 

(4) mencermati kejadian-kejadian yang penting/menonjol 

disekitar lokasi kunjungan kerja pejabat; 

(5) melakukan koordinasi kepada aparat keamanan; 
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(6) melakukan koordinasi dengan pihak protokoler berkenaan 

dengan jenis dan sifat kegiatan serta susunan acara yang 

akan dilaksanakan; dan 

(7) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau 

pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan 

tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu 

undangan yang akan diundang menghadiri acara 

dimaksud. 

c) Pengamanan Upacara dan Acara Penting. 

(1) menyiapkan petugas yang akan menjaga di lingkungan 

tempat upacara/acara penting; 

(2) melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap objek dan 

benda-benda disekitar lokasi sebelum acara dimulai; 

(3) melakukan penataan terhadap para pedagang dilokasi; 

(4) melakukan pengawasan dan pengecekan secara intensif 

setiap tempat yang tersembunyi dan kurang mendapat 

perhatian di lingkungan lokasi; 

(5) mengawasi dan mengenali terhadap setiap para tamu 

undangan dan orang-orang yang berada dilokasi; dan 

(6) melakukan koordinasi dengan panitia penyelenggara atau 

pihak yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan 

tersebut berkenaan dengan jumlah dan daftar tamu 

undangan yang akan diundang menghadiri acara 

dimaksud. 

d) Fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala 

daerah, adalah penugasan/perintah dari kepala daerah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

3) Pelaporan 

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan 

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 

1) sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengamanan; dan  

2) materi yang akan disampaikan dalam pengamanan. 

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan) 
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5. Pengawalan 

a. Deskripsi 

Pengawalan terhadap para pejabat/orang-orang penting (Very 

Important Person/VIP) adalah merupakan sebagian tugas melekat 

Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah dalam rangka 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 

b. Tahapan: 

1) Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan 

pengawalan; 

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode pengawalan; 

c) melakukan survey lapangan; 

d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi 

terkait. 

Pengawalan terhadap para pejabat dan orang-orang penting 

dilakukan melalui: 

a) pengawalan dengan berjalan kaki; dan 

b) pengawalan dengan kendaraan bermotor. 

2) Pelaksanaan 

a) Pengawalan dengan berjalan kaki 

(1) menyusun jadwal, daftar petugas dan surat perintah 

pengawalan; 

(2) memakai pakaian lapangan; dan 

(3) menyiapkan perlengkapan yang diperlukan: 

(a) perlengkapan perorangan 

(b) alat komunikasi. 

b) Pengawalan dengan kendaraan bermotor 

(1) kendaraan bermotor dalam keadaan siap bergerak pada 

posisi berjajar di barisan belakang; 

(2) pejabat/VIP sudah berada didalam kendaraan dan siap 

menerima laporan kesiapan dari pengawal; 

(3) komandan Operasi menuju ke ajudan menyampaikan 

laporan siap melakukan pengawalan; 

(4) kendaraan bermotor berjajar dengan kendaraan bermotor 

lainnya berangkat menuju tujuan; 

(5) selama perjalanan lampu dinyalakan dan sirine hidup; 
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(6) tiba di tujuan: 

(a) sebelum berhenti berikan tanda/ isyarat pelan; dan 

(b) berhenti dan parkir ditempat yang aman. 

(7) selesai acara akan kembali ke kantor: 

(a) kendaraan bermotor telah siap; dan 

(b) komandan Operasi laporan ke ajudan siap 

pengawalan, selanjutnya pengawalan sama dengan waktu 

perjalanan menuju tujuan. 

(8) tiba di kantor: 

setelah kendaraan bermotor di parkir, Komandan Operasi 

laporan kepada ajudan bahwa pengawalan telah selesai 

dilaksanakan. 

3) Pelaporan 

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan 

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan pengawalan disesuaikan 

dengan standar dan kebutuhan pengawalan.  

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan) 

 

6. Penertiban 

a. Deskripsi 

Penertiban adalah suatu cara atau proses dan tindakan untuk 

menertibkan dalam rangka penegakan Perda dan/atau Perkada. 

b. Tahapan: 

1) Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan 

penertiban; 

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penertiban; 

c) melakukan survey lapangan;  

d) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

e) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan 

aparat keamanan terkait. 

Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 (satu) huruf a meliputi: 

a) tertib tata ruang; 
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b) tertib jalan; 

c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai; 

d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; 

e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; 

f) tertib lingkungan; 

g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; 

h) tertib bangunan; 

i) tertib sosial; 

j) tertib kesehatan; 

k) tertib tempat hiburan dan keramaian; 

l) tertib peran serta masyarakat; dan 

m) tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-

masing. 

2) Pelaksanaan 

a) Tertib tata ruang 

(1) pendataan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan 

pengecekan ke lapangan terhadap pelaksanaan tertib tata 

ruang atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau 

Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait 

terhadap pelaksanaan tertib tata ruang; dan 

(3) pelaksanaan penertiban tata ruang oleh petugas terhadap 

pelanggaraan Perda dan/atau Perkada. 

b) Tertib jalan 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan 

sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau 
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Perkada; dan 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanan tertib angkutan jalan dan angkutan 

sungai. 

d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat 

umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau 

Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat 

umum; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, 

pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda 

dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, 

pinggir pantai; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

f) Tertib lingkungan 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi 

terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu 
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(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha 

tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda 

dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha 

tertentu; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

h) Tertib bangunan 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib bangunan atas potensi 

terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait 

terhadap pelaksanaan tertib bangunan; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

i) Tertib sosial 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait 

terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

j) Tertib kesehatan 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi 

terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait 

terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 
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k) Tertib tempat hiburan dan keramaian 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan 

keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda 

dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait 

terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan 

keramaian; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

l) Tertib peran serta masyarakat 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas 

potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur 

dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, 

terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan 

(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap 

pelanggaran Perda dan/atau Perkada. 

m) Tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Perda masing-

masing. 

3) Pelaporan 

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan 

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penertiban disesuaikan 

dengan standar dan kebutuhan penertiban. 

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan). 

 

7. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. 

a. Deskripsi 

1) Unjuk rasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih 

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan 

sebagainya secara demonstratif dimuka umum yang berkaitan 

dengan Perda, Perkada, kebijakan Pemerintah, dan kebijakan 
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lainnya yang terkait dengan Pemerintah. 

2) Kerusuhan massa adalah suatu situasi kacau, rusuh dan 

kekacauan, yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok 

massa berupa tindakan anarki yang membahayakan keselamatan 

jiwa, harta dan benda seperti tindakan kekerasan, pengrusakan 

fasilitas umum, aset daerah dan rumah ibadah sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

b. Tahapan  

1) Perencanaan 

a) penetapan sasaran, obyek, dan waktu yang akan dilakukan 

penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

b) penetapan tempat, bentuk, dan metode penanganan unjuk 

rasa dan kerusuhan massa; 

c) penyiapan administrasi pelaksanaan; dan 

d) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah/instansi dan 

aparat keamanan terkait. 

2) Pelaksanaan 

a) Penanganan unjuk rasa 

(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan 

terhadap pelaksanaan penanganan unjuk rasa; 

(2) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 

Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait, terhadap 

pelaksanaan penanganan unjuk rasa;  

(3) menyiapkan personil Pol PP sesuai dengan rasio jumlah 

massa yang melakukan unjuk rasa; 

(4) melakukan apel persiapan pelaksanaan; 

(5) mengamankan aset daerah yang dilalui pengunjuk rasa; 

(6) mengantisipasi potensi tindakan anarki oleh pengunjuk 

rasa; 

(7) Satuan  Polisi  Pamong Praja bersama aparat keamanan 

terkait melakukan negosiasi dengan cara simpatik, 

berwibawa dan tanpa pemaksaan kehendak; 

(8) Satuan  Polisi  Pamong Praja bersama aparat keamanan 

terkait, menindaklanjuti hasil negosiasi aksi unjuk rasa; 

dan 

(9) Satuan  Polisi  Pamong Praja bersama aparat keamanan 

terkait, melakukan upaya penyelesaian aksi unjuk rasa. 
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b) Penanganan Kerusuhan Massa 

(1) melakukan komunikasi dan koordinasi dengan 

Perangkat Daerah dan aparat keamanan terkait terhadap 

pelaksanaan penanganan kerusuhan massa;  

(2) menyiapkan bantuan personil Pol PP dan aparat keamanan 

terkait sesuai dengan rasio jumlah massa yang melakukan 

kerusuhan massa; 

(3) mengamankan aset daerah; dan 

(4) Satuan  Polisi  Pamong Praja membantu aparat keamanan 

dalam  penanganan kerusuhan massa. 

3) Pelaporan 

a) membuat laporan disertai dengan dokumen pendukung; dan 

b) membuat laporan langsung secara berjenjang terhadap 

kejadian yang memerlukan tindakan segera. 

c. Kelengkapan 

Sarana prasarana pendukung pelaksanaan penanganan unjuk rasa 

dan kerusuhan massa disesuaikan dengan standar dan kebutuhan. 

d. Bantuan Personil TNI/Polri (jika diperlukan) 

 

 

 

 

 

 

104



 
 

 

B. SUSUNAN ORGANISASI SATLINMAS 

1. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS PROVINSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN 

  Instruksi 

  Koordinasi 

  Administrasi 

GUBERNUR 

Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Kepala Dinas 

Urusan Bidang 

Pemerintahan 

Desa 

Sekretaris Sekretaris 

BIDANG BIDANG BIDANG LINMAS BIDANG PEMDES BIDANG BIDANG  

 

SATGAS LINMAS 
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2. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KABUPATEN/KOTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN 

  Instruksi 

  Koordinasi 

  Administrasi 

 

BUPATI/WALI KOTA 

Kepala Satuan 

Polisi Pamong 

Praja 

Kepala Dinas Urusan 

Bidang Pemerintahan 

Desa 

Sekretaris Sekretaris 

BIDANG BIDANG BIDANG LINMAS BIDANG BIDANG BIDANG PEMDES 

SATGAS LINMAS 
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3. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KECAMATAN                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kepala Satuan 

Polisi Pamong 

Praja 

Kepala Dinas Urusan 

Bidang Pemerintahan 

Desa 

Sekretaris Sekretaris 

BIDANG BIDANG BIDANG 

LINMAS 

BIDANG BIDANG BIDANG 

PEMDES 

SATGAS 

LINMAS 

BUPATI/WALI KOTA 

CAMAT 

KASI 

PEMERINTAHAN  

KASI SATGAS  

LINMAS 

 

KASI 

TRAMTIB 

SEKRATARIS 

KETERANGAN 

Koordinasi  Tugas  

Koordinasi  Pelaksanaan   

Administrasi  
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4. STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

          

             

     

                           Instruksi  

                           Koordinasi  

       Administrasi 

SEKRETARIS 

DESA 

KAUR KAUR KAUR 

KASI 

PEMERINTAHAN 

KASI 

PEMBANGUNAN 

 

KASI 

KESEJAHTERAAN

N 

 

EX OFFICIO KEPALA PELAKSANA 

PELAKSANA  

KEPALA  

REGU 

 

KEPALA  

REGU 

 

KEPALA  

REGU 

 

PENGAMANAN  

 

PENYELAMATAN 

DAN EVAKUASI 

PENANGANAN 

GANGGUAN  

 

KESIAPSIAGAAN 

DAN 

KEWASPADAAN 

DINI 

 KETERANGAN  

KEPALA DESA 

KEPALA  

REGU 

 

KEPALA  

REGU 

 

DAPUR UMUM 

 

PERTOLONGAN 

PERTAMA 

PADA KORBAN 

BENCANA DAN 

KEBAKARAN  
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5. STRUKTUR KOORDINASI ORGANISASI SATLINMAS DESA   

    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

KASI KASI 

PEMERINTAHAN 

KASI 

TRAMTIB 

SATGAS 

LINMAS 

CAMAT 

SEKRETARIS 

DESA 

KAUR KAUR KAUR 

KASI  KASI  

 

KASI 

PEMERINTAHAN  

EX OFFICIO KEPALA PELAKSANA  

KEPALA DESA 

SATLINMAS DESA 

KETERANGAN  

Koordinasi  Tugas  

Koordinasi  Pelaksanaan   
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Diberikan Kepada : 

Piagam Penghargaan 

C. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS 

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan 

berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan 

kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan 

melakukan pembelaan Negara. 

2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah 

dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan 

gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban 

masyarakat. 

3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan 

kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan 

memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku. 

 

D. PIAGAM PENGHARGAAN 

 

1. Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Bupati/Wali Kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUPATI/WALI KOTA ... 

LOGO 

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 

Selama 10 (sepuluh) Tahun dan 20 (dua puluh) Tahun di Kabupaten/Kota ... 
Kabupaten/Kota ..., Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Bupati/WaliKota ..., 
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2. Pengabdian 30 (tigapuluh) tahun dari Gubernur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENTERI DALAM NEGERI 

REPUBLIK INDONESIA, 

              ttd               

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

     Kepala Biro Hukum, 

 
 

 
 

R. Gani Muhamad, SH, MAP 
Pembina Utama Muda (IV/c) 

NIP. 19690818 199603 1001 

 

 

 

 

 

Piagam Penghargaan 
Diberikan Kepada : 

Atas Pengabdian Dalam Melaksanakan Tugas Sebagai Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat 

Selama 30 (tiga puluh) Tahundi Provinsi ... 

Provinsi ..., Tanggal-Bulan-Tahun 

 

Gubernur ..., 

 

LOGO 

PROVINSI 

... GUBERNUR ... 

111



 

112



GI.'BERNUR LAMPUNG

PERATT'RAN DAERAII PROVINSI LAITIPI'NG
NoMoR 3 Tagur 2021

TENTANG

PEITTELENGGARAAN KETERTIBAN T'MIIM DAN KETENTRAMAN MASYARAXA'T
SERTA PERIINDUNGAIY MASYARAXAT

DENGAN RAHMAT TUHAIY YAI{G MAIIA ESA

GUBERNUR LAMPUIIG,

Menimbang a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kehidupan
masyarakat Lampung yang tertib dan tentram diperlukan
adanya pengaturan di bidang ketertiban umum;

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dibutuhkan untuk mengarahkan perilaku
masyarakat agar menjadi terlib dan tenteram;

c. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat yang merupakan urusan wajib yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah sehingga diperlukan
peraturan daerah untuk menjamin kepastian hukum dan
elaborasi pelaksanaannya;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat;

l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Lampung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (t embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 82,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor I 2 Tahun 2O 1 1 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398);

Mengingat
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embar Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tanbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O20 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 201 8 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (tembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Talr.bahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 26 Tahun 2O2O tentang Penyelenggaraan
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta
Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 548;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2O11
tentang Pembentukan Peraturan Daerah (kmbaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2O1l Nomor 8, Tambahan
lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);

PERATURAN DAERAII TENTAITG PEITYELEI{GGARAAN
KETERTIBAN UMT'M DAIT KETENTRAMAIT MASYARAXAT
SERTA PERLINDUITGAN MASYARAI{AT.

BAB I
KETEI{TUAI{ T'MIIM

Pasal 1

5

6

7

8

Dengan PersetuJuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPTIITG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
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3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Ra-lryat Daerah Provinsi l,ampung.

4. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol pp, adalah

perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Pol PP sebagai aparat pemerintah Daerah
yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas tanggung jawab dan
wewenang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dalam penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daera-l., penyelenggaraan ketertiban
umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PpNS adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah provinsi yang diberi
wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan
penldikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi
dan guna menemukan tersangkanya.

9. Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-provinsi
Lampung.

10. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau
Daerah dengan nama lain atau bentuk apapun, Persekutuan Firma, Kongsi,
Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

11. Penyelenggaraan Keterliban Umum dan Ketertiban Masyarakat upaya dan
kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yurng memungkinkan pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat kegiatannya dalam situasi
dan kondisi yang tentram, tertib dan teratursesuai dengan kewenangannya
untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peratural Kepala Daerah.

12. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat
yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan Kepala Desa.

13. Ketertiban umum adalah suatu kondisi yang berbentuk karena tidak adanya
pelanggaran yang dilakukan di tempat-tempat umum terhadap nonna-norna
^g rna, nonna kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norna
hukum.

14. Perlindungan masyarakat adalah yang selanjutnya disebut Linmas adalah
segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi
masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk
melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman
dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan,
membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan Kepala
Desa, pemilihan Kepala Daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya
pertahanan negara.

15. Peraturan Daerah, selanjutnya disingkat perda, adalah peraturan perundang-
undangan yang dibentuk oleh DpRD dengan persetujuan bersama dubernur.

16. Penegakan Peraturan Daerah adalah suatu upaya atau tindakan agar peraturan
daerah ditaati oleh masyarakat provinsi dan atau yang berhubuig"r, d.rrg.r,
Pemerintah Provinsi.
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17. Pembinaan adalah
penindakan.

upaya dalam bentuk pengawasan, penyuluhan dan

18. Pengawasan adalah tindakan teknis dan administratif yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Provinsi dalam penegakan peraturan daerah.

19. Penyuluhan adalah penyampaian informasi dengan maksud mempengaruhi
atau memperbaiki prilaku sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat.

20. Penindakan adalah suatu proses yang meliputi pemanggilan, pemeriksaan, dan
penyelesaian.

21. Pencegahan adalah tindakan mencegah secara dini terl'adinya pelanggaran
peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya serta gangguan ketentraman,
ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

22. Non Yustisial adalah tindakan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau
badan hukum berupa peringatan dan atau penghentian sementara kegiatan
yang melanggar peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

23. Fasilitas Umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan umum
antara lain jalan, trotoar, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.

24. Fasilitas Sosial adalah fasilitas atau tempat-tempat tertentu yang biasa
digunakan masyarakat, antara lain tempat Peribadatan, pendidikan,
Kesehatan, Olahraga, Pusat Pembelanjaan, Niaga, pemerintah, pelayanan
Umum, Rekreasi/ Wisata, dan tempat Pemakaman Umum.

25. Aset adalah barang milik daerah baik berupa barang bergerak maupun barang
tidak bergerak yang dimiliki/dikuasai Pemerintah provinsi Lampung sesuai
ketentuan Perundang-undangan.

26. Aparatur adalah Pejabat, Pegawai Negeri Sipil dan/ atau pegawai dengan
pefanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

27.Badarr, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan
baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha, yang dibentuk
oleh Pemerintah, masyarakat atau badan hukum lainnya seperti Badan Usaha
Swasta, BUMN, BUMD, Lembaga Pemerintah, Organisasi Masyarakat, ataupun
Yayasan.

28. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah yang memiliki kewenangan
dan /ata.u memperoleh pelimpahan kewenangan untuk menetapkan atau
memberikan izin terhadap suatu kegiatan tertentu.

Pasal 2
(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka memberikan

kesadaran kepada masyarakat untuk mengubah sikap mental sehinggaterwujud kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Prinsip penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
adalah:
a. perlindungan HAM;

b. kepentingan umum;
c. kepastian hukum;
d. kesamaan hak;
e. keseimbangan hak dan kewajiban;
f. keprofesionalan;

g. akuntabilitas; dan
h. partisipatif.

116



-5-

Pasal 3
Tujuan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah:
a. melindungi masyarakat dari segala ancannan dan gangguan terhadap ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat;
b. menghilangkan dan/atau mengurangi segala bentuk anc€unan dan gangguan

terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
c. menjaga agar penyelenggarazrn pemerintahan dan peraturan perundang_

undangan dapat bedalan secara arnzrn, tertib dan teratur; dan
d. mendukung terciptanya ketahanan nasional.

BAB II
KTTERTIBAIT I'MI'M DAIT KETEIYTRAMAIT MASYARAI(AT

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang

Pasal 4
(1) Gubemur berwenang dan bertanggung jawab atas ketertiban umum dan

ketentraman masyarakat dalam daerah provinsi yang menjadi kewenangannya.
(2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang dibidang ketertiban, ketentraman

dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan polisi pamong praja
yang mempunyai tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggaralan
ketertiban umum dan ketentraman dan menyelenggarakan perlindungan
masyarakat.

Pasal 5
Dalam melaksanakan tuga.s dan wewenang di bidang ketertiban, ketenteraman dan
perlindungan masyarakat, Cubernur berwenang:

a. penyiapan perumusan kebijakan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Linmas di provinsi;

b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di prorrinsi/lintas kabupaten dan kota;

peraturan

pelaksanaan kebiiakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan
Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas di piovinfrhntas
kabupaten dan kota;
pelaksanaan koordinasi di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta Linmas di prorrinsi/lintas kabupaten dan kota; dan
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan
Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat serta Linmas ai piounsllintas
kabupaten dan kota.

Paral 6
untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Gubernur
bertanggungiawab melakukan kegiatan :

a. tindakan pencegahan gangguan, ketentraman dan ketertiban;
b. perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor

yang menjadi tanggungiawab Gubernur; dan
c. pemantauan, monitoring, dan penyuluhan.

d

e
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Baglan Kedua
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 7
(1) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan

melalui upaya, pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta tindakan
penegakan pengendalian secara berdayaguna dan berhasilguna.

(21 Upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan
masyarakat dilakukan dengan berlandaskan pada peraturan Daerah,
Peraturan Gu bernur serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan
melalui:

a. penetapan kebijakan Provinsi dengan merujuk kebijakan nasional dalam
bidang;

1. penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur.
2. ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
3. kepolisi pamong pra-iaan dan PPNS.

4. perlindungan masyarakat.

b. pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala provinsi;

c. pelaksanaan kepolisi pamong prajaan dan PPNS skala Provinsi;

d. pelaksanaan perlindungan masyarakat skala Provinsi; dan
e. koordinasi dengan instansi terkait skala Provinsi.

Pasal 9
Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan
masyarakat, Satpol PP bersama instansi terkait lainnya wajib membuat sistem
deteksi dini terhadap arlcaman yang dapat menimbulkan konflik.

Paral 1O

Pelaksanaan ketertiban masyarakat dilakukan melalui penciptaan situasi dan
kondisi yang meliputi:

a. tertib jalan, angkutan jalan, angkutan sungai;

b. terLib tata ruang, jalur hijau, taman dan tempat umum;
c. tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai;

d. tertib lingkungan dan persampahan;

e. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;

L tertib bangunan;

g. tertib sosial;

h. tertib kesehatan;

i. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
j. tertib peran serta masyarakat.
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Paragraf I
Tertlb Jalan, Angkutan Jalan, dan Angkutan Sungal

Pasal 11
(1) Untuk menciptakan tertib jalan provinsi, kecuali dengan izin Gubernur atau

pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan hukum dilarang:
a. membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsi

rambu-rambu lalu lintas;
b. menutup terobosan atau putaran jalan;
c. membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas,

pulau-pulau jalan dan sejenisnya;

d. membongkar, memotong, merusak dan membuat tidak berfungsi pagar
pengamanan jalan;

e. menggunakan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merusak sebagian atau seluruh

badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya danjalan-jalan di lingkungan pemukiman kecuali untuk kepentingan

pembangunan jalan dan mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
(2) Setiap orang atau badan dilarang memanfaatkan ruang terbuka di jaian

Provinsi termasuk ruang terbuka di bawah jembatan atau jilan layang keiuali
mendapat izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk

(3) setiap orang yang tidak memiliki kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:
a. melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau

putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa; dan
b' melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum maupun

angkutan barang.

Paral 12
(1) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang:

a. membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada
waktu melintasi tempat ibadah selama berlangsung kegiatan lua"n,
lembrga pendidikan dan rumah sakit, terutam" p"da waktu lertentu;

b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang;
c. beriring-iringan atau konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan kecuali mendapat

izin dari instansi yang berwenang.
(2) setiap kendaraan angkutan barang yang membawa kayu, batu bara, tanah ataujenis barang lain yang berpotensi menimbulkan g"rrggur., laru iintas wajib

menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.
(3) Kendaraan ya,,g melintasi jalan berlumpur harus terlebih dahulu

membersihkan kendaraannya sebelum memasuki.yalan umum.

Pasal 13
(1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:

a. membuang sampah dan kotoran;
b. meludah sembarangan; dan
c. merokok.
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{2) Setiap kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah dan perlengkapan
lainnya di dalam kendaraan.

(3) Setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang mengangkut bahan beracun,
berdebu, berbau, busuk, bahan yang mudah terbakar, bahan peledak dan
bahan-bahan lain yang dapat membahayakan keselamatan dengan
menggunakan alat angkutan yang terbuka, kecuali alat atau tempat untuk
mengangkut bahan-bahan dimaksud dalam keadaan aman dan tertutup.

Paral 14
(l) Setiap kendaraan pengangkut barang di jalan dan di atas air harus dalam

kondisi laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum pengguna kendaraan di atas air
dilarang mengangkut muatan yang melebihi kapasitas yang telah ditentukan
peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib membayar pajak kendaraan
bermotor yang melintas di jalan dan di atas air.

(a) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yErng mengoperasikan kendaraan
umum di jalan dan di atas air wajib mematuhi rute perjalanan sesuai dengan
izin trayek dan telah ditentukan dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(5) Setiap orang, aparatur dan badan hukum y.rng mengemudikan kendaraan
bermotor axgkutan umum di jalan dan di atas air dilarang menurunkan
dan/atau menaikkan penumpang selain ditempat pemberhentian yang telah
ditentukan.

Paragraf 2
Tettlb Tata Ruang, Jalur H{au, Taman dan Tempat Umum

Pasal 15

(1) Setiap orang atau warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dalam
menyusun perencanaan pembangunan dan/ atau pemanfaatan ruang termasuk
penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan
lingkungan harus mempedomani dan mematuhi ketentuan tata ruang dan
zonasi sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang/warga masyarakat, aparatur dan
badan hukum wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan
setiap ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang:
a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
b. melakukakan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau

dan taman beserta kelengkapannya;

c. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan
tempat-tempat umum;

d. merusak dan/atau menyalahgunakan fasilitas yang disediakan seperti
tanaman, lampu-lampu, tempat duduk, dan lain-lain yang terdapat di tepi jalan,
jalur hijau dan tempat-tempat umum;

e. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau atau taman dan sekitarnya
yang mengganggu ketertiban umum;
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f. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman
tempat-tempat umum kecuali dilakukan
ketentuan yang berlaku;

sesuai dengan mekanisme
dan
dan

g. melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jatur
hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan

h. memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan,
jalur hijau dan taman kecuali untuk penataan pembangunan.

Paragraf 3
Tertlb Sungal, Saluran, Kolam, dan Lepas pantal

Pasal 17
(1) untuk menciptakan tertib daerah aliran sungai dan pantai, kecuali dengan izin

Gubernur atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang atau badan dilarang:
a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian atau tempat tinggal atau

tempat usaha diatas daerah aliran sungai dan pantai serta di dalam kawasan
setu, waduk dan danau; dan

b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saturan
sungai serta di da_lam kawasan setu, waduk dan danau.

(2) Setiap orang atau badan dilarang menangkapian dan hasil laut lainnya dengan
menggunakan bagan, bahan peledak atau bahan / alat yang dapat merusak
kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.

(3) Setiap orarlg atau badan dilarang mengambil pasir laut dan terumbu karang
yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut di perairan lepas pantai.

(4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah bahan berbahaya dan
beracun kesaluran pemukiman, sungai dan laut sebatas 12 (dua belas) mil laut.

(5) Setiap orang atau badan dilarang merusak hutan mangrove.

Paragraf 4
Tertib Ltngkungan dan penampahan

Pasl 18
Untuk menciptakan tertib lingkungan tiap orang atau badan dilarang:
a. menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh

hewan tertentu dan sejenisnya yang ditetapkan dan dilindungi oleh
Undang-Undang;

b. setiap pemilik binatang peliharaannya wajib menjaga hewan peliharaannya
untuk tidak berkeliaran dilingkungan pemukiman;

c. setiap orang atau badan pemilik hewan pemeliharan wajib mempunyai tanda
daftar/ sertifikasi;

d. dilarang menangkap, menembak atau membunuh binatang tertentu yangjenisnya menurut peraturan yang berraku harus dilindungi -atau yang ietatr
ditetapkan oleh Gubernur atau pejabat yang telah ditunjuk;

e. dilarang menembak dengan alat penembak atau alat yang sejenis, kecuari
ditempat yang telah diizinkan oleh Gubernur atau pejabai yaig terarr ditunjuk;

f. setiap orang' aparatur dan badan hukum d arang membuat, menjuar dan
menyimpan petasan, miras dan sejenisnya;

g. setiap orang, aparatur dan badan hukum d arang membawa senjata tajam ditempat-tempat umum, kecuari atas izin pejabat yalg berwenarrg karen"pekeq'aannya;
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h. setiap orang, aparatur, dan badan hukum wajib menjaga dan memelihara
ketentraman dan ketertiban lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

i. setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang membuka usaha di
lingkungan tempat tinggal atau perumahan yang m..ri-bulkatr kebisingan,
debu dan yang menyebabkan bau busuk akibat rimbah dari usaha tersebut.

Pasal 19
(1) Masyarakat, badan usaha, aparatur dan badan hukum wajib mengerola

kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kaliasan khusus,
fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya dengan menyediakan
fasilitas pemilihan sampah, meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan dan
bertanggung jawab terhadap sampah yang ditimbulka.dari aklfitas usahanya.

(2) untuk tertib lingkungan dan pengelolaan sampah maka setiap orzrng aparatur,
badan hukum wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-qfidangan
tentang persampahan.

Pasal 2O

Setiap orang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah atau mengeluarkan
wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 21
Setiap orang/masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang:
a. memasukkan atau mengeluarkan sampah ke dalam wilayah daerah kecuali

mendapat rekomenasi dari pemerintah daerah;
b. mengimpor sampah kecuali mendapat rekomendasi dari pemerintah Daerah;
c. menc€rmpur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; dan
d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan

lingkungan.

Paragraf 5

Tertlb Tempat Utaha dan Usaha Tettentu
Pa;ro,l22

(1) Setiap orurng, aparatur dan badan hukum yang kegiatan usahanya
menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha
sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh pejabat
yang berwenang.

Pasal 23
(1) setiap orang, aparatur, badan hukum dilarang berdagang, berusaha dibagianjalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan, jalur -t i.jrr., taman dan

tempat-tempat umum rainnya, kecuari tempat-tempat terteniu yang ditetapkan
pej abat yang berwenang.

(2) setiap orang dilarang memberi barang dagangan pedagang kaki lima yang
menggelar barang dlgangannya di tempat-te-pat t".t"ra.rg sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24
(t) !9tiag pedagang kaki lima y_ang menggunakan tempat berdagang sebagaimanadimalsud dalam pasar 23 ayat 1t1 tarus bertanggung"j;il- terhadapketertiban, kebersihan dan menjaga kesehatan ringkunlan "s".t, t"ira*n"r, aisekitar tempat berdagang yang beriangkutan.
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( 1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menempatkan benda-benda
dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di jalan, di pinggir rel kereta
api' jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum kecuali yang tetarr diizinkan
oleh pejabat yang berwenang.

(2) Setiap orang, aparatur, dan badan hukum .dilarang menjajakan barang
dagangan, atau melakukan usaha-usaha tertentu dingan- mengharapkai
imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali
tempat-tempat yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran
dimaksud pada ayat (2).

(2\ Tata cara dan prosedur penetapan tempat usaha dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

Pasal 26
(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan pekeq'aan atau

tindakan sebagai perantara karcis kendaraan umum, penguji kendaraan
bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainya yang
pejabat yang berwenang.

sejenis tanpa izin dari

(2) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang
memanflaatkan/mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayai
( 1).

Pasal 27
(l) setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang mengusahaJ<an kendaraan

bermotor seb"gai sarana angkutan umum yang tidak termasuk dalam pola
angkutan umum yang ditetapkan.

(2) Kendaraan bermotor/tidak bermotor roda tiga dan roda empat dapat dijadikan
sebagai sarana angkutan umum setelah mendapat izin da,i pejabat yang
berwenang.

Pasal 28
(l) setiap usaha pemotongan hewan ternak wajib dilakukan di rumah pemotongan

hewan.

(2) Pemotongan hewan dapat dilakukan di luar rumah pemotongan hewan untuk
keperluan peribadatan atau upacara-upacara adat.

Pagal 29
(l) Setiap or€rng, aparatur dan badan hukum dilarang menjual, mengedarkan,

menyimpan, mengelola dagrng dan/atau bagian-bagian lainya yang:
a. berupa dagrng gelap atau selundupan; dan
b' tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak di konsumsi.

(2) setiap or€rng, aparat"I g"l- badan hukum yang melakukan tata niaga daging
wajib mencantumkan label hala-l yang di keluarkan oleh lembaga berwenang.

(3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menyelenggarakan usaharestoran/rumah makan wajib mencantumkan tabet naa yang d-ikeluarkan oleh
lembaga berwenang.

Paral 30
(1) Setiap usaha untuk memasukan/atau mengeluarkan ternak ke dan lain daerahharus mendapatkan rekomendasi dari pejabat yalg berwenang.
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(2) Setiap pemasukan ternak ke wilayah Provinsi harus disertai surat kesehatan
hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah
asal ternak.

Paaal 31

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang melakukan usaha atau
pengumpulan, pen€rmpungErn, penyaluran tenega kerja, pembantu rumah tangga
atau pramuwisma dan pengasuh tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pa:al 32
Tertib usaha tertentu diarahkan pada cara-cara berusaha yang tertib, teratur atau
melindungi hak-hak konsumen dan proses jual beli yang wajar.

b. mendirikan bangunan pada daerah milik jalan, ruang milik sungai, ruang
milik danau, ruang milik waduk, taman, jalur hijau dan temp-at-tempat
umum, di wilayah perbatasan dan di dalam Kawasan Keselamatan
operasional Penerbangan (KKop) dan Sarurar udara Tegangan Tinggi
(SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang ditetapkair;

c' mendirikan bangunan di pinggir rel kereta api dan di bawah jembatan kereta
api atau jembatan umum lainnya; dan

d. mendirikan bangunan perrnanen maupun semi perrnurnen berupapondok-pondok, warung-warung dan ruko yang dialihiungsikan meniadi
tempat prostitusi.

Pa:al 33
Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang untuk:
a. melakukan usaha yang didalamnya terdapat unsur perl'udian;

b. melakukan usaha atau menyediakan tempat untuk melakukan asusila,
penyalagunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

c. melakukan usaha diskot*, night club, pub dan sejenisnya kecuali sudah
mendapatkan izin dari pejabat yang berwena_ng;

d. melakukan usaha mempeke4akan wanita sebagai tuna susila; dan
e. melakukan usaha produksi, memperjualbelikan dan menimbun miras, bahan

peledak, petasan dan sejenisnya kecuali ditentukan oleh Undang-Undang.

Paral 34

setiap orang, aparatur, dan badan hukum dilarang melal<ukan usaha
pengumpulan' penampungan barang-barang bekas dan mendirikan tempat
kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban
umum, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

Paragraf 6

Tertlb Bangunan

Paral 35

(l) Setiap orang, badan usaha, aparatur dan badan hukum dilarang:
a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain,

menanarn tumbuh-tumbuhan di lahan asset milik pemerintah provinsi tanpa
izin atau persetujuan dari pemerintah provinsi;
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(2) Penggunaan dan pemanfaatan aset pemerintah provinsi dapat dilakukan dalam
bentuk kerjasama pemanfaatan, sewa atau atas izin pemerintah prorrinsi.

(3) Setiap orang, aparatur dan badan hukum wajib menjaga serta memelihara
lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

(4) setiap orang, aparatur dan badan hukum yang wajib menggunakan bangunan
miliknya sesuai dengan izin mendirikan bangunan yang teiah ditetapkan.

- 13-

Pasal 36

Setiap orang, aparatur
diwajibkan:
a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan

dengan jalan;
b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang

dapat mengganggu ketertiban dan keamanan; dan
c. memelihara dan mencegah pengrusakan bahu jalan atau trotoar; dan
d. mematuhi ketentuan dan persyaratan pendirian gangguan baik bersifat teknis

maupun administratif.

Untuk menciptakan tertib sosial, setiap orang, aparatur atau badan dilarang:
a. meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/ atau

bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman,
rumah sakit, sekolah dan kantor;

b. permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan
kemanusiaan pada tempat serain sebagaimana dimaksua paaa ayat (l), dapat
diberikan izin oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;

c. menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha
lrjatan, dipinggir rel kereta api, jarur hijau, taman dan tempat-tempat umum,
kecuali ditempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat yang berwenang yang
ditunjuk oleh Gubernur;

d. melakukan usaha pengerahan, penampungan, penyaluran tenaga ke{a atau
pengasuh tanpa izin dari Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;

e. tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (c) meliputi:
I . supermarket;
2. rumah makan;
3. stasiun;
4. terminal;
5. pelabuhan udara/laut;
6. stasiun pengisian bahan bakar umum (SpBU);
7. penyelenggaraan pameran / bazaar amal;
8. tempat hiburan/rekreasi; dan
9. hotel.

Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi menjamin keamanan dan keselamatan
dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan badan/merugikan orang lain
akibat operasional/fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

Paral 37
dan badan hukum, pemilik bangunan atau rumah

Paragraf 7
Tertlb Soslal

Paral 38
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Paragraf 8

Tettlb Kesehatan

Pasal 39

Setiap orang yang mengidap penyakit yang meresahkan masyarakat tidak
diperkenankan berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat tempat umum lainya.

Paral 40
Setiap orang atau warga masyarakat, aparatur dan badan hukum dilarang
mengedarkan, menyimpan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

Pasal 41
(l ) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang:

a. menyelenggarakan dan/ atau melakukan praktek pengobatan tradisonal,
praktek pengobatan kebatinan, dan praktek panti pijat tanpa izin dari pejabat
yang berwenang; dan

b. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat obatan illegal dan atau
obat palsu.

(2) Penyelenggaraan pembuatan obat-obatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
huruf b dapat diizinkan apabila memenuhi ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Tertlb Tempat Hiburan dan Keramalan

Parel 42
(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan tempat

hiburan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.
(2) Setiap penyelenggaraan tempat hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana

dimaksud pada ayat (l) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang
dai izrn yang diberikan.

(3) Setiap tempat hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Diskotik,
Karaoke, Bar, Cafe, Tempat Wisata.

Pasal 43

Pasal 44
(1) Setiap penyelenggara kegiatan keramaian wajib mendapatkan izin dari pejabat

yang berwenang.
(2) Jenis-jenis kegiatan keramaian yang mengunakan tanda masuk wajib

berpedoman pada ketentuan peraturan perndang undangan.
(3) Penyelenggaran kegiatan keramaian di luar gedung dan/atau memanfaatkan

jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapatkan izin
dari pejabat yang berwenang.

Setiap orang, aparatur dan badan hukum dilarang menyelenggarakan permainan
ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman dan tempat umum
lainya kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 45
(1) Penyelenggara hiburan dan keramaian sebagimana di masud datam pasal 42,

Pasal 43 dan Pasal 44 harus memperhatikan keamanan, ketertiban lingkungan
setempat.

126



Paral 46
setiap orang/warga masJarakat, aparatur dan badan hukum dilarang memasang
lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribur-atribut
lainnya di area sekitar kantor-kantor Pemerintahan.

- t5-

(2) Pelaksanaan hiburan dan keramaian sebagaimana di maksud pada ayat (l)
harus memenuhi ketentuan waktu, persyaratan dan tidak menggangu kegiatan
ibadah.

(3) Khusus pada bulan suci ramadan pelaksanaan hiburan dan keramaian
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat menggangu ketentraman,
keterliban dan kegiatan ibadah harus ditiadakan.

Paragraf 10

Tertlb Peran Serta Masyarakat

Pasal 47

Pasal 49

Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang menempatkan dan memasang
lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainyi
sebagaimana dimaksud pada ayat (l), wajib mencabut seta mambersihkan sendiri
setelah habis masa berlakunva.

Paaal 48
(1) setiap orang, aparatur dan badan hukum di larang merusak prasarana dan

yrana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa
dan/atau pengerahan masa.

(2) setiap orang, aparatur dan badan hukum di larang membuang benda-benda
dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk
rasa, rapat rapat umum dan/atau pengerahan masa di jalan, jalur hijau, dan
tempat umum lainya.

seti.p orang, aparatur, badan hukum dan pemilik rumah dan/atau pemilik
bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari
besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 50
Setiap orang yang di berm
memenuhi persyaratan
perundang-undangan.

(1)

(2t

(3)

aksud tinggal dan menetap di wilayah daerah wajib
administrasi kependudukan sesuai peraturan

Pasal 51
setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 1 x 24 (satu kali duapuluh empat) iam wajib meraporkan diri kepada pengurus rukun tetangga
setempat.

setiap pemilik rumah kost/-kontrakan wajib meraporkan penghuninya kepada
Lurah / Kepala Desa melalui pengurus rukun tetanega setempat secara
periodik.

Setiap pengelola rumah 
"11" dT apartemen wajib melaporkan penghuninya

kepada Lurah pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik.-
Setiap pengunjung atau tamu rumah kost/kontralan wajib memenuhi waktukunjungan sesuai ketentuan yang berlaku.

(41
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BAB III
PERLINDIINGAN }IASYARAXAT

Pasal 52
(1) untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pemerintah provinsi

melakukan pembinaan teknis kepada satuan linmas di lingkungan
Pemerintah Provinsi.

(2) Pembinaan teknis sebaimana dimaksud padda ayat (1) dilakukan terhadap
aparatur satuan perlindungan masyarakat dan terhadap masyarakat yang
bertujuan:
a. melindungi masyarakat dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
b. memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, fasilitas sosial

dan fasilitas umum;
c. kesiapan melakukan penanganan bencana; dan
d. melakukan pengawasan, pemantauan/monitoring terhadap situasi dan

kondisi dilingkungan masyarakat.

Pasal 53
Perlindungan masyarakat sebagimana dimaksud dalam pasal 52 dilakukan dalam
bentuk:

a. memberikan perlindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan
dan menciptakan rasa nyaman, tentram dan damai serta terlindunginya
hak-hak masyarakat; dan

b. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan
memperkecil resiko sosial serta kegiatan sosial kemasyaiakatan. -

Pasal 54
Untuk memberikan perlindungan masy€rrakat sebagaimana dimaksud dalam pasal
53, Pemerintah Provinsi melalui satuan polisi pamong praja melaksanakan 12
(dua belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam pasa-l 10.

BAB IV
PEMBINAAIY, PENGEIYDALIAIT DAIT PENGAWASAN

Baglan Kesatu

Umum

Pasal 55
Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban umum, dan peilindungan masyarakat dilakukan olehGubernur, dan dilaksanakan oleh Satuan polisi pamong praja.

Pasal 56
(1) setiap or€rng, aparatur dan badan hukum yang melihat, mengetahui danmenemukan terjadinya pelanggaran atas ketentraman, keterribanlmum danperlindungan masyarakat harus melaporkan kepada petugas y"rrg b".*"rr".rg.
(2) Setiap. orang, aparatur dan badan hukum yang melaporkan peristiwa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak m"ia"p"tt 
"r, 

p".tirra.,rrg".,
hukum sesuai dengan ketentuan peraiu.an perundang_unaurrg;.

(3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) wajib menindakranjuti danmemproses secara hukum terhadap laporan yarrg dis.*paikan ierhadaporang/warga masyarakat, aparatur dan atau badan hukum. '
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BAB V
NER^'A SAilA DAJT KOORDINASI

Pa:al 57
(l) Dalam upaya mewuj udkan ketertiban umum dan ketentraman sertaperlindungan masyarakat, Gubernur dapat melakukan keq'asama dan

koordinasi dengan Pemerintah provinsi lain, pemerintah Kabupaten/Kota di
daerah, instansi vertikal di daerah dan/atau pihak lainnya.

(2) Dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta
perlindungan masyarakat, Satpol Pp atas persetujuan Gubernur dapat meminta
bantuan dan/atau bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
dan/atau lembaga lainnya.

(3) satpol PP dalam hal meminta bantuan kepada Kepolisian Negara Republik
indonesia dan/atau lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
bertindak selaku koordinator operasi lapangan.

(4) KerJ'asama sebagaimana dimaksud pada ayat (l) didasarkan atas hubungan
fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan mengutamakan
kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan etika birokrasi.

-17-

BAB VI
PENDAI{AAN

Pasal 58

BAB VII
INSEIYTIF

Pasal 59

(1) Pendanaan penyelenggaraan ketentraman, keterliban umum dan perlindungan
masyarakat, penegalan Peraturan Daerah dan peraturan Gubernirr,
dibebankan pada APBD Provinsi.

(2) selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) dapat juga
berasal dari hibah atau bantuan yang sah dan tidak mengikat.

(1) Polisi Pamong Pra.ia dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
serta perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan
Gubernur diberikan hak atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaanke4.a dan
bantuan hukum.

(2t

(3)

Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan daerah.
Pemberian dan besaran hak sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur lebih
lanjut dalam peraturan Gubemur.

Pasal 6O
(1) Polisi Pamong Pra.ja dan ppNS dalam penyelenggaraan ketertiban umum danketentraman serta perrindungan masyarakat, penigakan peraturan daerah danperaturan Gu bernur diberikan insentif khu su s.
(2) Pemberian dan besaran insentif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (r)diatur lebih lanjut dalam peraturan Gubernur.
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BAB VIII
SAITKSI ADMIITISTRATIF

Pasal 61
(1) setiap orang/aparatur yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah dapat diberikan
sanksi administrasi berupa:
a. teguran lisan; dan
b. teguran tertulis.

(2) Badan Hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
yang melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dapat diberikan
sanksi administrasi berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. pencabutan izin sementara; dan
d. pencabutan izin permanen.

BAB IX
KETENTUAIY PEITYIDII{AN

Pasal 62
(l) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (ppNs) di lingkungan pemerintah Daerah diberi

kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam peraturan Daerah ini.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l), ppNS
berwenang:
a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak

pidana;
b. melakukan tindak pertama pada saat di tempat kejadian;
c. menyuruh berhenti seor€rng tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri

tersangka;
d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. mendatangkan orErng ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan

pemeriksaan perkara;
i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainyapenyidikan dan menyampaikan hasil penyidilan kepada penuntut umummelalui Penyidik Kepolisian_- Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Kitab undang-gn6srrg Hukum Acara pidana.

BAB X
I(ETETTUAI5 PIDAITA

Pasal 63
(1) Setiap orang, aparatur dan badan hukum yang telah dikenakan sanksiadministrasi sebagaimana dimaksud pada pasal dt dapat arte".ata. par.,g

banyak Rp. 2O.OOO.OO0,- (dua puluh juta rupiah) Oan t urungan-;;;g tama 6(enam) bulan; dan
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(2) Denda Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Umum
Daerah.

Pasal 64
Setiap petugas yang tidak menindak lanjuti dan/atau memproses secara hukum
atas laporan orang/ masyarakat, aparatur, badan hukum dikenakan hukuman
disiplin kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAIY PEXUTT'P

Pasal 65
(1) Selain melal<sanakan ketenteraman dan ketertiban umum Satpol pp

mempunyai tugas dan tanggungiawab melakukan penertiban dan pengamanan
terhadap aset-aset milik Pemerintah provinsi la.mpung.

(2) Dalam pelaksanaan tugas operasional di lapangan Satpol pp tetap
memperhatikan prinsip-prinsip koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi
teknis terkait.

Pasal 66
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, peraturan Daerah provinsi t ampung Nomor
12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Keterliban Umum dan Iietentraman
Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangga_l diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam [embaran Daerah provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 23 - 2 - 2O2l
GUBERNUR LAMPIIIYG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI
Diundangkan di Telukbetung
padatanggal 23 - 2 - 2021
SEKRETARIS DAERAII PROVINSI LA}IPUITG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

LEMBARAIT DAERAII PROVIITSI LAMPTN9G TAIIT'IT 2021 I(OMOR 3

ITOMOR REGISTER PERATURA]Y DAERAH PROVIilSI LAIIPUIIIG 1|=1.I1ZOZT1

Salinaa Sesuai Asllaya

Plt. I(EPALA 3IRO IIUI{UU,

"jkSULI SH
Pemblaa fingkat I

rYrP. 19640614 19920,.3 2 o,o/2
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