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BERITA  DAERAH 

KOTA SEMARANG 

TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI D  

 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 15 TAHUN 2007 

T E N T A N G 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI 

PAMONG PRAJA KOTA SEMARANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Menimbang  : a.  bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan 

pasal 9 ayat (4), maka perlu segera menetapkan Penjabaran Tugas dan 

Fungsi Polisi Pamong Praja; 

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas  perlu ditetapkan 

Peraturan Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 

 

Mengingat   : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890); 

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389) 

4. 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 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
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Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4548); 

5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan 

Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II 

Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 

Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam 

Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4428); 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Pamong Praja Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 4 

Seri D); 

 

M E M U T U S K A N : 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJA KOTA SEMARANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Semarang; 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang; 

3. Walikota adalah Walikota Semarang; 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang; 

6. Polisi Pamong Praja adalah Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas 

Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, 

menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 
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7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan 

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan 

tenteram, tertib dan teratur; 

8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Semarang; 

9. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai 

Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus 

oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan 

Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

10.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, 

wewenang dan hak seorang Pegawai  Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam 

pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta 

bersifat mandiri. 

 

BAB II 

ORGANISASI 

Pasal 2 

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari : 

a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. 

b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

2. Sub Bagian Keuangan. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan Program; dan 

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

d. Bidang Pengendalian Operasional, terdiri dari : 

1. Seksi Penertiban dan Penindakan; dan 

2. Seksi Pemberdayaan PPNS. 

e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari : 

1. Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan 

2. Seksi Pengawasan dan Evaluasi. 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

BAB III 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Pertama 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Pasal 3 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas merencanakan, memimpin, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi 

pelaksanaan, pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta 

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 
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Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan 

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

b. Penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

c. Pelaksanaan koordinasi dalam pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota dengan Aparat Kepolisian Negara, PPNS dan atau Aparat lainnya; 

d. Pelaksanaan operasi di lapangan dalam rangka pencegahan dan penindakan terhadap 

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

e. Pelaksanaan proses administrasi penyidikan, pemeriksaan, pengusutan dan pengajuan 

tuntutan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota; 

f. Pelaksanaan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan 

hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota; 

g. Pelaksanaan penghentian dan atau penyegelan dengan menggunakan garis pembatas 

Polisi Pamong Praja terhadap kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah, Peraturan 

Walikota dan Keputusan Walikota; 

h. Pelaksanaan pemberdayaan PPNS dan pengembangan Sumber Daya Manusia; 

i. Pelaksanaan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat dalam 

rangka penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja; 

k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Kedua 

Bagian Tata Usaha 

Pasal 5 

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, 

mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di bidang umum dan kepegawaian serta 

keuangan. 

 

Pasal 6 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Psal 5, Bagian Tata Usaha 

mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian serta 

keuangan; 

b. penyususnan rencana dan program kerja di bidang umum dan kepegawaian serta 

keuangan; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian serta keuangan; 

d. pelaksanaan pengelolaan urusan surat menurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, 

kehumasan, keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas; 
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e. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor dan barang-barang inventaris; 

f. pelaksaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi pengajuan pengusulan 

pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu pegawai dan 

penerimaan penghargaan; 

g. pelaksaan pengelolaan administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran 

penerimaan, penyetoran, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan 

berpedoman pada Sistim Informasi Manajemen Pelaporan; 

h. pengadaan kegiatan dokumentasi dan penghimpunan Peraturan Perundang-undangan di 

bidang Satuan Polisi Pamong Praja; 

i. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang umum 

dan kepegawaian serta keuangan; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian serta 

keuangan; 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 7 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang umum dan 

kepegawaian; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang umum dan 

kepegawaian; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan surat menyurat, ekspedisi, kearsipan, 

kepustakaan dan perjalanan dinas, dokumentasi, keprotokolan dan humas; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan urusan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan sarana dan 

prasarana kantor serta barang inventaris; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi 

pengajuan pengusulan pegawai, mutasi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, kartu 

pegawai dan penerimaan penghargaan; 

h. menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian data, pelaporan dan informasi di bidang 

umum dan kepegawaian; 

i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

umum dan kepegawaian; 

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan 

kepegawaian; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Pasal 8 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang keuangan; 
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c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang keuangan; 

d. menyiapkan bahan usulan kegiatan belanja administrasi umum, belanja operasional, 

pemeliharaan belanja modal; 

e. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan 

perubahannya; 

f. menyiapkan bahan pengajuan surat permintaan pembayaran belanja administrasi umum, 

belanja operasional, pemeliharaan belanja modal; 

g. menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban belanja administrasi 

umum, belanja operasional, dan pemeliharaan belanja modal yang meliputi : transaksi 

jurnal, buku besar, surplus defisit, arus nota perhitungan bulanan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

tahunan; 

i. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

keuangan; 

j. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan 

bidang tugasnya. 

 

Bagian Ketiga 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan 

Pasal 9 

Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, 

mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi di 

bidang perencanaan program dan pengembangan sumber daya manusia. 

 

Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan program dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program dan pengembangan 

sumber daya manusia; 

d. penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. penyusunan konsep dan petunjuk teknis kelengkapan sarana dan prasarana anggota 

Satuan Polisi Pamong Praja; 

f. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan 

meliputi pelatihan baris berbaris, search and rescue, bela diri, pengawalan, kesamaptaan 

dan pengamanan; 

g. penyusunan kerangka kerja sama dengan kabupaten/kota atau instansi lain di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota; 

h. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan program dan pengembangan sumber daya manusia; 
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i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program dan 

pengembangan sumber daya manusia; 

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 11 

Seksi Perencanaan Program mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan program; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang perencanaan 

program; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan program; 

d. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. menyiapkan bahan kajian dan penelitian pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, 

penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

f. menyiapkan bahan kajian kerja sama dengan kabupaten/kota atau instansi lain di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota; 

g. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis kelengkapan sarana dan 

prasarana anggota Satuan Polisi Pamong Praja; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

perencanaan program; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program; 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 12 

Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya 

manusia; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengembangan 

sumber daya manusia; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengembangan 

sumber daya manusia; 

d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan 

ketrampilan sumber daya manusia; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia melalui 

pendidikan dan pelatihan meliputi pelatihan baris berbaris, search and rescue, bela diri, 

pengawalan, kesamaptaan dan pengamanan; 

f. melaksanakan bimbingan teknis kemampuan dan ketrampilan anggota Satuan Polisi 

Pamong Praja; 

g. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pengembangan sumber daya manusia; 
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h. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan sumber 

daya manusia; 

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan dan 

Pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Keempat 

Bidang Pengendalian Operasional 

Pasal 13 

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan operasional di 

bidang penertiban dan penindakan serta pemberdayaan PPNS. 

 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pengendalian 

Operasional mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penertiban dan penindakan 

serta pemberdayaan PPNS; 

b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang penertiban dan penindakan serta 

pemberdayaan PPNS; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penertiban dan penindakan serta 

pemberdayaan PPNS; 

d. pelaksanaan penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran ketentraman dan 

ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

e. pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketentraman dan ketertiban 

umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam penindakan terhadap 

pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota 

dan Keputusan Walikota; 

g. pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam melaksanakan penyelidikan, 

penyidikan dan pemeriksaan; 

h. pelaksanaan proses administrasi penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran 

ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota; 

i. pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam penegakan ketentraman dan 

ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

penertiban dan penindakan serta pemberdayaan PPNS; 

k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan penindakan 

serta pemberdayaan PPNS; 

l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 

dengan bidang tugasnya. 
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Pasal 15 

Seksi Penertiban dan Penindakan mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penertiban dan penindakan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang penertiban dan 

penindakan; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang penertiban dan 

penindakan; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi penertiban dan penindakan di lapangan 

berkoordinasi dengan instansi terkait dan PPNS dalam rangka penegakan ketentraman 

dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan penghentian kegiatan dan atau penyegelan dengan 

menggunakan garis pembatas Polisi Pamong Praja terhadap pelanggaran ketentraman 

dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan penyimpanan dan atau penghapusan/pemusnahan 

barang-barang hasil operasi pelaksanaan penegakan ketentraman dan ketertiban umum, 

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penangkapan terhadap masyarakat yang tertangkap 

tangan melakukan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

penertiban dan penindakan; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang penertiban dan 

penindakan; 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 16 

Seksi Pemberdayaan PPNS mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan PPNS; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pemberdayaan 

PPNS; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan PPNS; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberdayaan dan pengendalian PPNS dalam 

penegakan ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan 

Keputusan Walikota; 

e. menyiapkan bahan fasilitasi dan pengkoordinasian PPNS dalam pelaksanaan proses 

penyelidikan, penyidikan dan proses administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran 

ketentraman dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota; 

f. menyiapkan bahan administrasi berkas perkara terhadap pelanggaran ketentraman dan 

ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

g. menyiapkan bahan pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketentraman 

dan ketertiban umum, Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

pemberdayaan PPNS; 
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i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan PPNS; 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional 

sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Bagian Kelima 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan 

Pasal 17 

Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, 

membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi kegiatan operasional di 

bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pengawasan dan evaluasi. 

 

Pasal 18 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan mempunyai fungsi : 

a. penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta pengawasan dan evaluasi; 

b. penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban 

umum serta pengawasan dan evaluasi; 

c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban 

umum serta pengawasan dan evaluasi; 

d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat 

penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi; 

f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka sosialisasi dan penyuluhan 

teknis operasional penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan 

Walikota; 

g. pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan dan ketertiban 

umum di seluruh Daerah; 

h. pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

i. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pembinaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta pengawasan dan evaluasi; 

j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta pengawasan dan evaluasi; 

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 19 

Seksi Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan ketentraman dan 

ketertiban umum; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum; 
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d. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka 

sosialisasi, pembinaan dan penyuluhan teknis operasional penegakan Peraturan Daerah, 

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawalan pejabat dan/atau orang penting dan 

pengamanan tempat-tempat penting, rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan patroli rutin dan terpadu dalam pengendalian keamanan 

dan ketertiban umum di seluruh Daerah; 

g. menyiapkan bahan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; 

h. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di bidang 

penertiban dan penindakan; 

i. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

Pasal 20 

Seksi Pengawasan dan Evaluasi mempunyai tugas : 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan evaluasi; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang pengawasan dan 

evaluasi; 

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengawasan dan 

evaluasi; 

d. menyiapkan bahan analisa dan pengolahan data serta visualisasi kegiatan pengawasan 

dan evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan Satuan Polisi Pamong 

Praja; 

f. menyiapkan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian kegiatan pengawasan dan 

evaluasi Satuan Polisi Pamong Praja; 

g. menyiapkan bahan monitoring dan pelaporan kegiatan pengawasan dan evaluasi Satuan 

Polisi Pamong Praja; 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya. 

 

BAB IV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 21 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini diatur kemudian. 

 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 22 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Semarang Nomor 

061.1/197 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Polisi Pamong Praja Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 37 Tahun 2001 Seri D Nomor 37) 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 
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Pasal 23 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Waliota ini 

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang. 

 

Ditetapkan  di Semarang 

pada tanggal  3 September 2007 

WALIKOTA SEMARANG 

ttd 

H. SUKAWI SUTARIP 

Diundangkan  di Semarang 

pada tanggal 3 September 2007 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG 

ttd 

H. SOEMARMO HS 

 

 

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2007 NOMOR 15 SERI D 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 

NOMOR 15 TAHUN 2007 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA 

SEMARANG 

 

I. UMUM 

Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 

Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan Pasal 9 ayat (4), maka perlu segera 

menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan Peraturan 

Walikota Semarang tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja 

Kota Semarang. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasal 5 

Cukup Jelas 

Pasal 6 

Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Cukup Jelas 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Cukup Jelas 

Pasal 11 

Cukup Jelas 
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Pasal 12 

Cukup Jelas 

Pasal 13 

Cukup Jelas 

Pasal 14 

Cukup Jelas 

Pasal 15 

Cukup Jelas 

Pasal 16 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Cukup Jelas 

Pasal 18 

Cukup Jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

Cukup Jelas 

Pasal 21 

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

 

TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 


