
 

Tugas, Pokok dan Fungsi  

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  

Kabupaten Demak dan Peraturan Bupati Demak Nomor 46 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak, 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di bidang ketentramanan 

dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan 

kebakaran. 

Untuk melaksanakan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai 

fungsi : 

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum, 

perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ; 

2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman dan ketertiban umum 

perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran ; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan 

ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sub urusan 

kebakaran ; 

4. Pelaksanaan administrasi Satuan sesuai dengan lingkup tugasnya: 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Demak terdiri dari : 

1. Kepala Satuan. 

2. Sekretariat yang membawahkan : 

a. Sub Bagian Program dan Keuangan. 

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah yang membawahkan 

a. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan. 

b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan. 

4. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang membawahkan: 

a Seksi Operasional dan Pengendalian. 

b. Seksi Kerjasama Penyelenggara Ketertiban Umum. 

5.  Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang 

membawahkan  : 

a. Seksi Perlindungan Masyarakat. 

b. Seksi Pemadam Kebakaran. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah ; 

7. Kelompok jabatan fungsional. 



 

1. KEPALA SATUAN 

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan Perangkat Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Satuan yang mempuyai tugas pokok membantu 

Bupati melaksanakan fungsi Urusan Pemerintahan di Ketentraman 

dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan sub urusan 

kebakaran yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Kepala Satuan mempunyai tugas : 

a. Merumuskan dan menetapkan program dan rencana kerja 

kegiatan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat 

dan sub urusan kebakaran sebagai pedoman pelaksanaan tugas ; 

b. Mempelajari dan melaksanakan peraturan perundang undangan, 

keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis fungsi 

pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan 

Kebakaran ; 

c. Membina, mengarahkan dan memberi petunjuk kebijakan fungsi 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan 

Kebakaran ; 

d. Menyelenggarakan konsultasi dan koordinasi dengan 

kementerian / lembaga terkait ; 

e. Merumuskan kebijakan teknis urusan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan 

Kebakaran sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang 

berlaku ; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan program fungsi urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat 

dan Sub urusan Kebakaran secara berkala sesuai dengan bidang 

permaslahan ; 

g. Menyelenggarakan kegiatan fungsi pelaksana Urusan 

Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, 

Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran  sesuai 

dengan petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku ; 

h. Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi fungsi pelaksana 

Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban 

Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran; 

i. Menyelenggarakan pemantauan , evaluasi, dan pelaporan fungsi 

pelaksana Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan 

Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan 



Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bahan 

pengambilan kebijakan lebih lanjut ; 

j. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program 

kesekretariatan, bidang penegakan produk hukum daerah, 

bidang ketentraman dan ketertiban umum, bidang perlindungan 

masyarakat dan pemadam kebakaran sesuai ketentuan yang 

berlaku ; 

k. Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan 

sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan ; 

l. Melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan fungsi pelaksana 

Urusan Pemerintahann bidang Ketentraman dan Ketertiban 

Umum, Perlindungan Masyarakat dan Sub urusan Kebakaran ; 

m. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara 

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Demak; 

n. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok dan 

fungsinya ; 

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan. 

 

2. 2. SEKRETARIS 

Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang 

Sekretaris yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan pelaksanaan program, keuangan, umum dan 

kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta 

pengoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan 

kesatuan. 

 

3. BIDANG PENEGAKAN PRODUK HUKUM DAERAH 
 

Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dipimpin oleh 

Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyiapkan 

perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, 

pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan penegakan 

produk hukum daerah; 

 

4.  BIDANG KETENTRAMAN  DAN KETERTIBAN UMUM 
 

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum di pimpin oleh 

seorang Kepala Bidang mempunyai tugas menyiapkan perumusan 

kebijakan teknis, pembinaan , pelaksanaan, pengendalian, 

pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan Ketentraman dan 

Ketertiban Umum. 

 

 



 

5. BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN PEMADAM 

KEBAKARAN 

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran 

dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas 

menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan , pelaksanaan, 

pengendalian, pengoordinasian dan pengelolaan kegiatan 

perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. 

 

6.  UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit yang 

melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/ atau kegiatan 

teknis tertentu Satuan berdasarkan peraturan perundang undangan, 

yang di pimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab Kepala Satuan. 

 

 

7.  KELOMPOK  JABATAN  FUNGSIONAL 

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan 

kegiatan sesuai dengan keahlian dan ketrampilan yang di miliki 

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan, 

yang di pimpin oleh Pejabat Fungsional senior  yang ditunjuk sebagai 

koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan. 


