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BUPATI CILACAP 

PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI CILACAP  

NOMOR 76 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

  

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  

KETENTERAMAN MASYARAKAT 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI CILACAP, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah, 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, menyebutkan bahwa 
Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan 

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta 

menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 

b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman 
masyarakat di Kabupaten Cilacap telah diatur dalam Peraturan 

Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; 

c. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban 
umum dan ketenteraman masyarakat, maka Peraturan Bupati 

Cilacap Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dipandang perlu 

untuk ditinjau kembali dan disesuaikan; 

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

Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 

1950); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 
109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275); 

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro,Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4866); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan 

Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 96); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5054); 

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); 

12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5188); 

13. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir 

Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 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 lndonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 5679); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi 

Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5094); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4741); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010 

tentang  Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah 

Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 14, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 53); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN 

UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap. 

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Cilacap. 

4. 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. 

5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP, 

adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cilacap. 

6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat 
yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan 

penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. 

7. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah segala 

usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, 

penyusunan, pengembangan, pengarahan, pemeliharaan serta pengendalian 
dibidang ketenteraman dan ketertiban umum secara berdaya guna dan berhasil 

guna. 

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan 

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 

perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha 
Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, 

Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, 

Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, 

lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-

minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan 

belas kasihan dari orang lain. 

10. Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktu untuk 

melakukan kegiatan hidup sehari-hari di jalanan untuk mencari nafkah atau 
berkeliaran di jalan atau tempat umum. 
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11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan 

tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di 

dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia 

melakukan kegiatan. 

12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, 

termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi 

lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di 

bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali 

jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. 

13. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau 

dikelola oleh pemerintah daerah. 

14. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, 

yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang 
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. 

15. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu. 

16. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan 

dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota. 

17. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar 
manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, 

penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk 

pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu. 

18. Ketertiban umum adalah suatu kondisi dimana masyarakat sudah memahami 
dan melaksanakan semua peraturan Perundang-undangan melalui peran aktif 

dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan sehingga tercipta 

tatanan masyarakat yang taat hukum dan taat aturan sehingga dapat 

menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 

undangan 

19. Ketenteraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat secara 

keseluruhan merasa tenteram, aman, damai dan tidak khawatir karena tidak 

adanya ancaman terhadap jiwa, raganya serta terjamin hak-haknya.  

20. Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu 
kondisi apabila masih terdapat masyarakat, badan hukum dan aparatur 

pemerintah yang belum melaksanakan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

21. Kader Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang selanjutnya 

disingkat KST adalah kader yang beranggotakan masyarakat dan berkedudukan 
di desa/kelurahan yang dibentuk atas dasar kesadaran masyarakat dalam upaya 

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

22. Pusat Komando Taktis Keliling yang selanjutnya disebut Puskotis adalah Tim 

yang dibentuk untuk mempercepat penanganan gangguan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat dengan wewenang penindakan di tempat. 

 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

(1) Maksud Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi Satpol 

PP, Perangkat Daerah, dan/atau instansi terkait lainnya dalam 

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.   

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan dan 
penciptaan kondisi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam 

rangka mendukung kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 
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BAB III 

RUANG LINGKUP 

 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi: 

1. penyelenggaraan ketertiban umum, yang terdiri dari: 

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; dan  

m. ketentuan lain sepanjang telah ditetapkan dalam peraturan daerah.  

2. penyelenggaraan ketenteraman masyarakat, yang dilaksanakan dengan 

mengutamakan upaya pencegahan terhadap gangguan ketenteraman masyarakat 

yang disebabkan oleh: 

a. tindak terorisme; 

b. tindak kriminalitas; 

c. tindakan anarkis; 

d. tawuran massa; 

e. inflasi/kenaikan harga; 

f. kerusakan dan pengrusakan fasilitas umum/jalan; dan 

g. bentuk-bentuk penyimpangan perundang-undangan. 

 

BAB IV 
TATA KERJA 

 

Pasal 4 

(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan 

oleh Satpol PP Kabupaten Cilacap. 

(2) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satpol PP Kabupaten Cilacap 

bertanggungjawab kepada Bupati. 

(3) Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi 
dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya. 

(4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pada tingkat kecamatan dikoordinasi oleh Camat. 
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Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Cilacap mempunyai tugas: 

a. penyusunan program pelaksanaan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat; 

b. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat; dan 

c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat dengan Kepolisian Republik Indonesia, PPNS Daerah, dan/atau 
aparatur lain. 

 

Pasal 6 

(1) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat oleh Satpol PP 
Kabupaten Cilacap dilaksanakan dengan prinsip koordinasi, integrasi, dan 

sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal. 

(2) Standar operasional dan prosedur penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

 

Pasal 7 

(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat dan penanganan gangguan terhadap Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bupati membentuk Tim Kerja. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Tim Penanganan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satpol PP dan 
bertanggungjawab kepada Bupati. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas sebagai berikut: 

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan terkait penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

b. melakukan upaya preventif kepada masyarakat mengenai Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat; 

c. melakukan penanganan terhadap gangguan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat;  

d. melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan 

e. melakukan pengawasan, pembinaan, dan pengendalian Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat. 

 

Pasal 8 

(1) Dalam rangka penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Cialacap menyusun Peta Situasi Wilayah. 

(2) Peta Situasi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi 

mengenai situasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di wilayah 
tertentu yang digunakan sebagai basis data untuk pengambilan kebijakan 

penyelenggaraan dan penanganan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat. 
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(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: 

a. data mengenai sumber daya yang tersedia guna menyelenggarakan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

b. data mengenai sumber daya yang tersedia guna penanganan Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarakat; dan 

c. standar operasional dan prosedur penyelenggaraan dan penanganan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; 

(4) Satpol PP Kabupaten Cilacap harus dapat menjamin akurasi informasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang penyajiannya dilakukan secara 
berkala dan berkesinambungan. 

 

Pasal 9 

(1) Bupati bertanggungjawab atas pengerahan Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam 
rangka pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

dan/atau penanganan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat. 

(2) Setiap pengerahan dilaksanakan dengan Surat Perintah yang dibuat dan 

ditandatangani oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap. 

(3) Setiap pemimpin satuan yang dikerahkan untuk melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab memimpin, 

membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas 

bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 10 

(1) Bupati dapat memberikan izin untuk memberikan bantuan perkuatan Satpol PP 

Kabupaten Cilacap kepada Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka 

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

(2) Permohonan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap. 

(3) Bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai 

dengan kebutuhan dan ketersediaan personel Satpol PP Kabupaten Cilacap. 

(4) Personel Satpol PP Kabupaten Cilacap yang dikerahkan dalam rangka bantuan 

perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Bawah Kendali 

Operasi (BKO) Kepolisian Republik Indonesia. 

(5) Penyerahan bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dari Bupati kepada pejabat Kepolisian Republik Indonesia dengan 
Berita Acara Serah Terima. 

(6) Pengembalian bantuan perkuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan dari pejabat Kepolisian Republik Indonesia kepada Bupati dengan 

Berita Acara Pengembalian. 

 

BAB V 

KERJASAMA PENYELENGGARAAN 

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 
Pasal 11 

(1) Dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Satpol 

PP Kabupaten Cilacap dapat meminta bantuan dan/atau bekerjasama dengan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau lembaga lainnya. 
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(2) Setiap kegiatan yang melibatkan bantuan dan/atau kerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Satpol PP Kabupaten Cilacap bertindak sebagai 

koordinator. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar 
hubungan fungsional, saling membantu, dan saling menghormati dengan 

mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik 

birokrasi. 

 

BAB VI 
PUSKOTIS 

 

Pasal 12 

(1) Dalam rangka mendukung efektifitas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat, Bupati membentuk Puskotis. 

(2) Puskotis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Satpol PP 

Kabupaten Cilacap di bawah pengarahan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap. 

(3) Puskotis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan prinsip integrasi 

yang melibatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan. 

(4) Dalam menjalankan tugasnya, Puskotis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berkoordinasi dengan dinas/instansi terkait.  

 

BAB VII 
FORUM KOMUNIKASI  

KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 

Pasal 13 

(1) Dalam rangka mewadahi aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan terkait 
penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, dibentuk 

Forum Komunikasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

(2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pada tingkat 

Kabupaten dengan keanggotaan yang terdiri dari Forum Komunikasi Pimpinan 
Daerah, Perangkat Daerah, dan tokoh masyarakat. 

(3) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala 

Satpol PP Kabupaten Cilacap. 

 

BAB VIII 
KADER SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT  

 

Pasal 14 

(1) Untuk percepatan penanganan dan penyelesaian gangguan Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat serta membantu tugas dan fungsi Satpol PP 
Kabupaten Cilacap dalam penegakan Perda dan Perbup, Bupati membentuk KST. 

(2) Anggota KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga masyarakat 

dan berkedudukan di desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(3) KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk melakukan deteksi 
dini dan pendataan terhadap potensi gangguan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat. 

(4) KST wajib melakukan tindakan/upaya penyelesaian permasalahan gangguan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan melaporkannya secara berjenjang kepada Kepala Desa untuk 
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selanjutnya diteruskan kepada Camat dan Bupati melalui Kepala Satpol PP 

Kabupaten Cilacap. 

(5) KST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai motivator, 

dinamisator, dan membantu Pemerintah dalam melaksanakan urusan Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarakat secara terorganisir berdasarkan 

inisiatif/swadaya masyarakat. 

(6) Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap bertanggungjawab untuk mengkader dan 

melatih anggota KST sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(7) Tata cara penetapan anggota, susunan organisasi, dan tata kerja KST 
sebagaiman tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 

 

BAB IX 

PELAPORAN 
 

Pasal 15 

(1) Kepala Satpol PP Kabupaten Cilacap melaporkan penyelenggaraan Ketrtiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Cilacap kepada Bupati. 

(2) Camat melaporkan penyelenggaraan Ketrtiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat di wilayah kerjanya kepada Bupati melalui Kepala Satpol PP 

Kabupaten Cilacap. 

 

BAB X 
PEMBIAYAAN 

 

Pasal 16 

Pendanaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Penyelenggaraan 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Cilacap bersumber 
dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk penyelenggaraan ketenteraman, 

ketertiban, dan keamanan yang bersifat nasional; 

b. Pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi untuk penyelenggaraan 

ketenteraman, ketertiban, dan keamanan yang berskala provinsi; dan 

c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cilacap. 

 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 17 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka: 

1. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan 
Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2011 Nomor 88); dan 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b berserta Lampiran yang mengatur mengenai 

Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 
dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 55 Tahun 2015 tentang Standar 

Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten 

Cilacap Tahun 2015 Nomor 55); 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 18 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap. 

 

Ditetapkan di Cilacap 

pada tanggal 27 Oktober 2016 

                     

BUPATI CILACAP, 
Ttd  

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 27 Oktober 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

Ttd  

SUTARJO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2016 NOMOR 76 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR         TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN 

UMUM DAN KETENTERAMAN 

MASYARAKAT 

 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 

I. Umum 

Dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 
Ketenteraman Masyarakat, Satpol PP Kabupaten Cilacap mempunyai 

kewenangan untuk: 

a. melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, dan/atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;  

b. menindak warga masyarakat, aparatur, dan/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 Peraturan 
Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah; dan 

d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, 

atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah 

dan/atau Peraturan Kepala Daerah. 

Setiap anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap, dalam melaksanakan tugas 
penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai 

kewajiban, sebagai berikut: 

a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, dan hak azasi manusia dan 

norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; 

b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat 

mergganggu ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum; 

c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga 

adanya tindak pidana yang bersifat pelanggaran atau kejahatan; dan 

d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya 
pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

II. Ketentuan Pelaksanaan 

a. Umum 

Setiap anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas 

sebagai petugas pembina dan operasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan tentang Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundangan lainnya; 

2) mampu menyampaikan maksud dan tujuan dengan Bahasa Indonesia 
yang baik dan benar atau dengan bahasa daerah setempat; 

3) menguasai teknik penyampaian informasi dan teknik presentasi yang 

baik dan mudah dipahami; 
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4) berwibawa, berpenampilan baik, percaya diri, dan bertanggungjawab; 

5) dapat menarik simpatik masyarakat; 

6) bersedia menerima saran dan kritik masyarakat serta mampu 

mengindentifikasi masalah serta dapat memberikan alternatif pemecahan 
masalah tanpa mengurangi tugas pokoknya; 

7) 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; dan 

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

b. Khusus 

Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh petugas penyelenggara 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman 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; 

4) memahami dan menguasi adat istiadat dan kebiasaan yang berlaku di 

Daerah; dan 

5) mengetahui dan memahami dasar-dasar pengetahuan dan dasar hukum 

penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. 

c. Perlengkapan dan Peralatan 

Setiap anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap yang melaksanakan tugas 

sebagai petugas pembina dan operasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman 
Masyarakat wajib dilengkapi dengan: 

a. Surat Perintah Tugas; 

b. Kartu Tanda Anggota resmi; 

c. kelengkapan Pakaian yang digunakan Pakaian Dinas Lapangan (PDL); 

d. Kendaraan Operasional (mobil patroli dan mobil penerangan) baik 

kendaraan roda empat maupun lebih, yang dilengkapi dengan pengeras 

suara, lampu sirine, dan perlengkapan pendukung lainnya sesuai dengan 

standar Satuan Polisi Pamong Praja; 

e. saat melaksanakan tugas di wilayah perairan dapat menggunakan 
kendaraan di atas air baik yang bermotor maupun tidak bermotor, sesuai 

dengan kebutuhan; 

f. kendaraan operasional roda dua untuk daerah yang sulit ditempuh 

dengan kendaraan roda empat atau lebih; 

g. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K); 

h. Kendaraan roda dua guna memberikan penyelenggaraan dan penertiban 

terhadap anggota masyarakat yang ditetapkan sebagai sasaran yang 

lokasinya sulit ditempuh oleh kendaraan roda empat; 

i. Alat pelindung diri seperti topi lapangan/helm/tameng; dan 

j. Alat-alat perlengkapan lain yang mendukung kelancaran penyelenggaraan 

ketertiban umum dan ketenteraman. 
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d. Tahap, Bentuk dan Cara Pelaksanaan 

Bentuk dan cara pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat adalah berupa Produk Hukum Daerah yang tidak ditaati 

masyarakat. Hal itu dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, 
sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketataatan dan 

kepatuhan terhadap produk hukum daerah. 

Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 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 limit 
waktu yang jelas dan mempermudah pengurusan dukungan administrasi, 

serta 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 pembinaan. 
Penetapan materi juga dimaksudkan agar dapat menentukan 

pembina/narasumber yang tepat. 

d. penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat Formal dan 

Informal, hal tersebut sangat tergantung kepada kondisi di lapangan. 

Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dapat 

dilakukan dalam bentuk sosialisasi, pengarahan, maupun bentuk lain 

dengan melihat kepentingan dan efektifitas pembinaan. 

Adapun bentuk dan metode dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman 

masyarakat dan ketertiban umum tersebut dapat dilakukan melalui 2 (dua) 
cara yaitu: 

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 penyelenggaraan bahwa perbuatan yang telah 

dilakukannya mengganggu ketenteraman masyarakat dan 

ketertiban umum masyarakat secara umum. 

2) Sasaran Kelompok 

Pembinaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

dilakukan dengan dukungan fasilitas dari Pemerintah Daerah dan 

berkoordinasi dengan instansi lainnya dengan menghadirkan 
masyarakat di suatu tempat yang ditetapkan sebagai sasaran serta 

narasumber membahas arti pentingnya peningkatan ketaatan dan 

kepatuhan terhadap Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 

produk hukum lainnya guna memelihara Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat. 
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b. Informal 

Seluruh anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap 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 dengan membina saling asah, asih, dan asuh 

di antara 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 tenteram dan tertib 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) Penyelenggaraan yang dilakukan pada tingkat RT, RW, desa/ 
Kelurahan dan Kecamatan. 

3) Tatap muka. 

4) Penyelenggaraan 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 masyarakat dan ketertiban 

umum. 

III. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 

Setiap anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan operasional 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, harus melakukan persiapan 

sebagai berikut: 

a. mengikuti arahan dan petunjuk tentang maksud dan tujuan Pemerintah 
Daerah menyelenggarakan operasi gangguan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat alternatif pemecahan masalah dari Pimpinan; 

b. mempersiapkan dan mengecek segala kebutuhan dan perlengkapan serta 

peralatan yang harus dibawa; 

c. setiap petugas yang diperintahkan harus dilengkapi dengan surat perintah 
tugas. 

d. menguasai dan memahami Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan 

produk hukum lainnya serta daerah binaan yang dijadikan sasaran sebelum 

pelaksanaan operasi. 

Persiapan operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

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 

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat apabila dalam waktu 3 

(tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan. 
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d. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar 

orang/badan hukum tersebut menertibkan diri apabila dalam waktu 3 (tiga) 

hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan. 

e. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar 
orang/badan hukum tersebut menertibkan diri apabila setelah surat 

peringatan pertama dilakukan belum diindahkan. 

f. Memberikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) hari agar 

orang/badan hukum tersebut menertibkan diri apabila setelah surat 

peringatan kedua dilakukan belum diindahkan. 

g. Apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat 

dilakukan tindakan penertiban secara paksa. 

IV. Teknis Operasional Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat  

Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan operasional Ketertiban 
Umum dan Ketenteraman Masyarakat harus melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini. 

b. Melakukan pemetaan/mapping terhadap obyek atau lokasi sasaran serta 

menyiapkan alternatif penyelesaian/emergency exit window. 

c. Pimpinan operasi menentukan jumlah kekuatan anggota yang diperlukan 
dalam pelaksanaan operasi. 

d. Apabila Pimpinan Operasi menilai bahwa dibutuhkan bantuan dari instansi 

terkait lainnya, maka berkoordinasi untuk pelaksanaan operasi tersebut. 

e. Sebelum menuju lokasi operasi, pimpinan memberikan arahan/briefing 
kepada para anggota tentang maksud dan tujuan operasi termasuk 

kemungkinan ancaman yang dihadapi oleh petugas dalam operasi. 

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. 

V. Dalam pelaksanaannya baik upaya pembinaan maupun upaya penertiban, 

maka: 

a. Setiap anggota Satpol PP Kabupaten Cilacap dalam 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) Mendengarkan 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 pembicaraan yang baik. 
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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 Satpol 

PP Kabupaten Cilacap, 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, dan produk hukum lainnya; 

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 bekerjasama dengan aparat penertiban lainnya serta PPNS. 

VI. Langkah-langkah sebelum melakukan operasi penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

a. Dapat melakukan koordinasi sebelum melaksanakan penertiban dengan 
instansi terkait lainnya, antara lain: 

1) Alat Negara; 

2) Instansi terkait; 

3) PPNS; atau 

4) Kecamatan dan Kelurahan/desa. 

b. Teknis Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Satpol PP Kabupaten 

Cilacap: 

1) Secara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan produk hukum lainnya 
yang mengatur mengenai Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat. 

2) Mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar Ketertiban Umum 

dan Ketenteraman Masyarakat dengan cara yang baik dan sopan. 

3) Melakukan pembinaan kepada masyarakat dan badan hukum yang 

melanggar Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

4) Apabila orang/badan hukum melanggar Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat diberikan surat teguran dan surat peringatan 

sesuai dengan prosedur. 

c. Standar Operasional Prosedur penertiban secara paksa: 

1) 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/desa, ketua RT, ketua RW, 

serta masyarakat setempat. 

c) Melakukan kegiatan pemantauan (kegiatan intelejen yang dilakukan 

oleh aparat Satpol PP sendiri maupun hasil koordinasi dengan 
Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kepolisian Sektor, dan/atau Koramil 

setempat). 

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 dan prasarana pendukung 

yang diperlukan, dan instansi yang terlibat serta pola operasi 

penertiban yang diterapkan. 

f) Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan 

melakukan operasi penertiban, meliputi: 

i. agar bertindak tegas. 

ii. agar tidak bersikap arogan. 

iii. tidak melakukan pemukulan/tidak kekerasan lainnya (body 
contact). 

iv. selalu menjunjung tinggi HAM. 

v. mematuhi perintah Pimpinan. 

vi. mempersiapkan kelengkapan sarana operasi, berupa: 

 pengecekan kendaraan. 

 Kelengkapan pakaian seragam dan pelindungnya. 

 Perlengkapan Pertolongan Pertama (P3K). 

 Penyiapan ambulance. 

vii. Menghindari korban sekecil apapun. 

viii. kesiapan pasukan pendukung dari instansi terkait apabila kondisi 

lapangan terjadi upaya penolakan dari orang/badan hukum yang 

berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan. 

2) 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: 

i. Melakukan negosiasi dan memberikan pemahaman kepada 

orang/badan hukum tersebut. 

ii. Dapat menggunakan mediator (pihak ketiga) yang dianggap dapat 

menjembatani upaya penertiban. 

iii. Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, 
maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban 

(sebagai langkah terakhir). 

iv. Apabila menghadapi masyarakat/obyek penertiban yang 

memberikan perlawanan fisik dan tindakan anarkis maka 
langkah-langkah yang dilakukan meliputi: 

 Menahan diri untuk melakukan konsolidasi sambil 

memperhatikan perintah lebih lanjut. 

 Mengamankan pihak yang memprovokasi. 

 Melakukan tindakan bela diri untuk mencegah korban dari 
kedua belah pihak. 

v. Dalam 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 dapat mengancam 
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keselamatan jiwa petugas serta berpotensi menimbulkan 

konflik yang lebih luas, diadakan konsolidasi secepatnya dan 

menunggu perintah lebih lanjut. 

 Komandan Pasukan Operasi Penertiban, sesuai dengan situasi 
dan kondisi di lapangan berhak memutuskan untuk 

melanjutkan atau menghentikan operasi penertiban. 

 melakukan advokasi dan bantuan hukum. 

 Mengadakan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan 

dengan rencana lebih lanjut. 
 

VII. Pembinaan dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masyarakat 

a. Pembinaan Tertib Hukum (Perda dan Peraturan Kepala Daerah)  : 

1) Melakukan langkah-langkah sosialisasi berbagai Peraturan Daerah, 

Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya 

secara sistematis, menyeluruh, terpadu. 

2) Melakukan langkah-langkah pembinaan, pencegahan dengan pendekatan 

Persuasif Edukatif terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran 
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur mengenai pelanggaran ketentraman 

masyarakat dan ketertiban umum sesuai prosedur. 

3) Melakukan langkah-langkah penindakan terhadap pelaku pelaggaran 
Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan peraturan perundang-

undangan lainnya yang mengatur mengenai ketentraman masyarakat dan 

ketertiban umum sesuai Protap. 

4) Melakukan evaluasi dan penyebarluasan hasil penanganan pelanggaran 

ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. 

b. 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 

masyarakat 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 sengketa 

dalam masyarakat. 

 

c. Pembinaan Tertib Lalu Lintas  : 

1) Memasang rambu-rambu lalu lintas, Marka jalan, Pulau jalan, Lajur 

khusus sepeda dan Sepeda motor, Papan Informasi, serta fasilitas LLAJ 
lainnya pada kawasan Tertib Lalu lintas. 
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2) Melaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian Lalu lintas pada 

kawasan Tertib Lalu lintas dimaksud secara teratur dengan melibatkan 

komponen yang terkait. 

3) Melaksanakan Sosialisasi, bimbingan dan pengarahan kepada 
masyarakat yang melalui kawasan Tertib Lalu lintas tersebut secara 

intensif untuk meningkatkan Disiplin berlalu lintas dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan dibidang Lalu lintas dan 

Angkutan jalan.  

4) Setelah berakhirnya masa Sosialisasi, melaksanakan penegakan Hukum 
secara konsisten terhadap pengguna jalan dikawasan tertib Lalu lintas 

yang melanggar peraturan Lalu lintas dan Angkutan jalan dan/atau tidak 

disiplin dalam berlalu lintas.  

d. Pembinaan Tertib Tempat-Tempat Umum / Fasilitas Umum: 

1) Menyediakan fasilitas umum yang memadai dalam rangka menunjang 

kegiatan masyarakat 

2) Melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas 

umum 

3) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya 
pemeliharaan fasilitas umum agar  tumbuh kesadaran dalam rangka ikut 

menjaga dan memelihara fasilitas umum 

4) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pengguna 

fasilitas umum yang melanggar peraturan daerah.  

e. Pembinaan Tertib Sungai, Saluran, situ/danau, Mata air dan Pantai: 

1) Memberikan Bimbingan, monitoring dan Pengawasan terhadap 

pemanfaatan sungai, saluran dan pantai  

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya 

pemeliharaan sungai, saluran dan pantai agar  tumbuh kesadaran dalam 
rangka ikut menjaga dan memelihara sungai, saluran dan pantai. 

3) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pelanggaran 

peraturan daerah yang mengatur tentang sungai, saluran dan pantai. 

f. Pembinaan Tertib Lingkungan : 

1) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan terhadap pengambilan bahan 

tambang mineral berupa pasir dan batu dalam rangka pelestarian 

lingkungan. 

2) Memberikan Bimbingan dan Pengawasan mengena 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 kegiatan penanggulangan bencana alam. 

5) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pelaku 
pelanggaran peraturan daerah bidang lingkungan. 

 

g. Pembinaan Tertib Tempat Usaha: 

1) Memberikan Bimbingan, monitoring dan Pengawasan terhadap tempat-
tempat usaha  

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib 

perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha 

3) Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar 
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pajak/retribusi tempat usaha yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta 

melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target 

penerimaan pendapatan asli Daerah. 

4) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pelanggaran 
peraturan daerah yang mengatur tentang kegiatan tempat usaha. 

h. Pembinaan Tertib Bangunan: 

1) Memberikan Bimbingan, monitoring dan Pengawasan terhadap 

keberadaan bangunan  

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib 
perijinan dalam penyelenggaraan bangunan 

3) Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar 

retribusi terhadap bangunan yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta 

melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target 
penerimaan pendapatan asli Daerah. 

4) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pelanggaran 

peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan 

i. Pembinaan Tertib Sosial. 

Melakukan usaha kegiatan : 

1) Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan 

pengawasan serta penyelenggaraan baik kepada perorangan maupun 

kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya 

Pengemis, Pengamen, gelandangan, dan orang terlantar (PPGOT) serta 
PSK. 

2) Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi 

Pengemis, Pengamen, gelandangan, dan orang terlantar serta PSK baik 

kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai 

Pengemis, Pengamen, gelandangan, dan orang terlantar serta PSK. 

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) Melakukan Kerjasama dengan Dinas/Instansi terkait dan aparat 

keamanan dan ketertiban kawasan lahan/parkir. 

6) Melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap para pelanggar 

Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya. 

7) Melakukan Penyelenggaraan mengenai peningkatan kesadaran 

masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi yang ditetapkan 

Pemerintah Daerah serta melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka 

meningkatkan target penerimaan pendapatan asli Daerah. 

8) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pelanggaran 
peraturan daerah yang mengatur tentang sosial. 

j. Pembinaan Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian : 

1) Memberikan Bimbingan, monitoring dan Pengawasan terhadap 

keberadaan tempat hiburan dan keramaian 

2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya tertib 

perizinan dalam penyelenggaraan tempat hiburan dan keramaian 

3) Melakukan upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar 

pajak tempat hiburan yang ditetapkan Pemerintah Daerah serta 

melakukan usaha dan kegiatan dalam rangka meningkatkan target 
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penerimaan pendapatan asli Daerah. 

4) Melaksanakan penegakan Hukum secara konsisten terhadap pelanggaran 

peraturan daerah yang mengatur tentang tempat hiburan dan keramaian. 

VIII.  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 aparat 
keamanan 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 penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang 

berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan 
Dinas/Instansi terkait. 

3) Bentuk koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum 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 penyelenggara harus mempedomani teknik-teknik 

berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam 
berbicara. 

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 penyelenggaraan ketentraman masyarakat 

dan ketertiban umum, baik yang dilakukan secara rutin, insidentil 

maupun operasi gabungan, maka segera melaporkannya kepada Kepala 

Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan untuk diteruskan 
kepada Bupati. 
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2) Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan 

kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan tentang 

yang ditemui dilapangan untuk dicari solusinya. 

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

 

BUPATI CILACAP, 

Ttd  

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

pada tanggal 27 Oktober 2016 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

Ttd  

SUTARJO 

 



23 

 

LAMPIRAN II 

PERATURAN BUPATI CILACAP 

NOMOR         TAHUN 2016 

TENTANG 

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM 

DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 

 

STANDAR OPERASIONAL DAN PROSEDUR 

KADER SIAGA KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT 

 

I. UMUM 

Kader Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (KST) 
beranggotakan warga masyarakat dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan yang 

atas dasar kesadaran dan tanggung jawab atas penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta kebersamaan dan kekeluargaan 

secara sukarela membantu Pemerintah dalam penyelenggaraan Ketertiban 

Umum dan Ketenteraman Masyarakat. 

KST dibentuk dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran serta 

masyarakat dalam upaya penyelesaian permasalahan Ketertiban Umum dan 

Ketenteraman Masyarakat serta penegakan Perda, Perbup, dan Keptusan Bupati 

dengan cepat dan tepat. KST berkedudukan sebagai pilar partisipasi masyarakat 
sesuai dengan tugas pengabdiannya berdasarkan kebijakan pemerintah di 

bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di tingkat 

Desa/Kelurahan. 

Kepribadian KST: 

1. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;  

2. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 

1945; 

3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; 

4. Sebagai Kader Siaga Trantib, rela berjuang, rela berkorban dalam 
mewujudkan pengabdianya kepada kemanusiaan, pembangunan dan 

menjaga usaha ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 

5. Mengutamakan tugas pengabdian kemanusiaan daripada kepentingan 

pribadi atau golongan;  

6. Setiap bertugas peka terhadap lingkungan. 

Karakteristik watak pejuang KST: 

1. Cinta Tanah Air; 

2. Menempatkan kepentingan bangsa atau daerah di atas kepentingan sendiri; 

3. Percaya pada kekuatan sendiri; 

4. Semangat tidak mengenal menyerah; 

5. Rela berkorban; 

6. Solidaritas sosial sangat tinggi. 
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II. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KST  

A. Kedudukan : 

KST berkedudukan sebagai pilar partisipasi masyarakat bersama dengan 

perangkat pemerintah melaksanakan penyelanggaraan ketertiban umum 
dan ketenteraman masyarakat di tingkat desa/kelurahan. 

 

B. Tugas: 

KST bertugas melaksanakan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat sesuai dengan tugas pengabdianya berdasarkan kebijaksanaan 
pemerintah di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

antara lain deteksi dini, pendataan, pemecahan permasalahan dan 

melaporkan permasalahan yang ada di desa/kelurahan. 

 

C. Fungsi: 

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut KST melaksanakan fungsi-fungsi 

sebagai berikut: 

1. KST berfungsi sebagai motivator yang berarti : 

a. Memotivasi lingkunganya agar tertib sesuai dengan peraturan daerah 
maupun keputusan  kepala daerah sehingga mereka sadar muau 

dan mampu ikut serta secara aktif dalam memelihara ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat 

b. Menemukan potensi permasalahan ketertiban umum dan serta 
sumber daya maupun dana dimasyarakat yang dapat digali, 

diarahkan dan dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan 

ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat  

c. Dapat merumuskan langkah-langkah mengatasi masalah ketertiban 

umum dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan kebijaksanaan 
pemerintah 

2. KST berfungsi sebagai dinamisator yang berarti : 

a. Berfikir dan bertindak dinamis  

b. Menggerakan, mengerahkan dan mengarahkan baik perorangan, 
keluarga, masyarakat, secara bersama-sama mengatasi 

permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 

secara terencana, terarah, konsisten dan berkesinambungan. 

3. KST sebagai pelaksana tugas-tugas ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat secara terorganisir yang artinya : 

a. Melaksanakan kegiatan secara professional sesuai dengan bidang 

pengabdianya  

b. Melaksanakan kegiatan ketertiban umum dan ketenteraman 

masyarakat berdasar inisiatif dan swadaya sendiri/masyarakat. 

Fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan terarah, berencana, konsisten dan 
berkesinambungan, melembaga serta terorganisir sehingga merupakan 

salah satu aspek perwujudan adanya masyarakat yang dinamis yang 

memungkinkan berlangsungnya swadaya masyarakat dalam melaksanakan 

usaha ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. 
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III. SUSUNAN KST 

Susunan KST sebagai berikut: 

1. Ketua; 

2. Wakil Ketua; 

3. Sekretaris; 

4. Seksi Pengaduan Masyarakat; 

5. Seksi Identifikasi Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketenteraman 

Masyarakat; 

6. Seksi Identifikasi Pelanggaran Perda; dan 

7. Seksi Pelaporan. 

 

IV. PEMBENTUKAN KST 

A. Syarat Calon KST: 

1. Warga Negara Indonesia; 

2. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945; 

3. Berusia minimal 17 tahun; 

4. Bersedia mengabdi untuk kepentingan umum; 

5. Berkelakuan baik; dan 

6. Sehat jasmani. 

 

B. Tugas masing-masing pengurus: 

1. Ketua  

a. melakukan koordinasi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 

serta pelanggaran peraturan daerah dengan pihak desa/kelurahan, 

Kasi Trantib Kecamatan/Camat dan pihak-pihak terkait; 

b. memberikan arahan kepada pengurus dan anggota agar 
permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan gangguan trantib 

dan pelanggaran peraturan daerah di desa/kelurahan dapat terdeteksi 

secara dini dilaporkan dengan cepat; dan 

c. menfasilitasi proses penyelesaian permasalahan-permasalahan yang 
berkaitan gangguan trantib dan pelanggaran peraturan daerah. 

2. Wakil Ketua  

membantu dan menggatikan tugas Ketua Kader Siaga Trantib bila 

berhalangan. 

3. Sekretaris  

a. melakukan koordinasi dengan seksi-seksi untuk mendapatkan data 

permasalahan yang terkait ketenteraman dan ketertiban umum serta 

pelanggaran peraturan daerah  

b. membuat laporan bulanan tentang permasalahan yang berkaitan 

dengan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat 
serta pelanggaran peraturan daerah kepada Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten/kota, Kasi Trantib Kecamatan, 

Desa/Kelurahan. Khusus kejadian yang bersifat mendesak harus 

diselesaikan (perkelahian antar warga, tawuran pelajar, kebakaran 
dan lain-lain) dengan segera dilaporkan/diinformasikan kepada Kasi 
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Trantib Kecamatan/Camat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten/Kota. 

 

4. Seksi Pengaduan Masyarakat  

a. menerima pengaduan masyarakat dan mencatat dalam buku 

pengaduan; dan 

b. mengkoordinasikan dengan seksi Identifikasi permasalahan 

ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan 

daerah tentang permasalahan gangguan ketertiban umum dan 
ketenteraman serta pelanggran peraturan daerah dilanjutkan cek 

lapangan. 

 

5. Seksi Identifikasi Permasalahan  

a. menerima pengaduan masyarakat dan mencatat dalam buku 

pengaduan; 

b. mengkoordinasi dengan Seksi Identifikasi Permasalahan 

Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Pelanggaran Peraturan 

Daerah tentang permasalahan gangguan ketertiban umum dan 
ketenteraman serta pelanggaran peraturan daerah dilanjutkan cek 

lapangan; 

c. mencatat dalam buku identifikasi permasalahan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah; dan  

d. meneruskan hasil identifikasi kepada Seksi Pelaporan tentang 

permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran 

daerah. 

6. Seksi Identifikasi Permasalahan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

serta Pelanggaran Peraturan Daerah  

a. melakukan koordinasi dengan Seksi Pengaduan Masyarakat tentang 

permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran 

peraturan daerah; 

b. melakukan identifikasi yang berkaitan dengan permasalahan 
ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran peraturan 

daerah baik dari pengaduan masyarakat yang masuk maupun temuan 

langsung di lapangan; 

c. mencatat dalam buku identifikasi permasalahan ketenteraman dan 

ketertiban umum serta pelanggaran peraturan daerah; dan 

d. meneruskan hasil identifikasi kepada Seksi Pelaporan tentang 

permasalahan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran 

peraturan daerah. 

7. Seksi Pelaporan 

bertugas berkoordinasi dengan Seksi Identifikasi Permasalahan 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelanggaran Peraturan Daerah 

dan Seksi Pengaduan Masyarakat dan melaporkan kepada Ketua lewat 

Sekretaris tentang kejadian permasalahan ketenteraman dan ketertiban 

umum serta pelanggaran peraturan daerah. 
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SUSUNAN PENGURUS KST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PEMBINA 

 

1. KasatPol PP Provinsi 

2. Kasat PolPP Kab/Kota 

3.SKPD Terkait di Kab/Kota 

Penanggung jawab 

 

Kasi Trantibum Kec 

Ketua 

 

Wakil Ketua 

Sekretaris 

 

Seksi Pelaporan 

 

Seksi Pengaduan 

Masyarakat 

 

Seksi Identifikasi 

Trantib 

Dan Pelanggaran Perda 

Anggota 

 

Anggota 

 

Anggota 
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MEKANISME KERJA KST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kewenangan Provinsi : 

1. Perbatasan daerah antar provinsi 

2. Perbatasan daerah antar Kab/Kota 

3. Permasalahan yang berkaitan dengan Perda Provinsi dan Pergub 

4. Permasalahan asset Pemerintah Provinsi 

Kewenangan Kabupaten/Kota : 

1. Perbatasan daerah antar Kab/Kota 

2. Perbatasan daerah antar kecamatan di Kab/Kota 

3. Pelanggaran Perda Kab/kota, perbup/perwal 

4. Perselisihan warga antar desa/kel antar kabupaten 

5. Konflik antar desa antar kecamatan 

Kewenangan Kecamatan: 

1. Konflik desa antar kecamatan 

2. Konflik antar desa di wilayah kecamatan 

3. Pelanggaran Perda kab/kota, perbup/perwal 

4. Permasalahan yang berkaitan dengan perdes 

5. Permasalahan kependudukan 

6. Perselisihan warga antar desa/kelurahan 

7. Sosialisasi program pemerintah 

8. Perselisihan pembangunan di tingkat desa/kelurahan. 

PROVINSI 

(KEWENANGAN PROVINSI) 
Permasalahan tidak terselesaikan di 

Kab/Kota 

KECAMATAN 

(KEWENANGAN KECAMATAN) 

DESA / KELURAHAN 

(KEWENANGAN KST) 

Permasalahan tidak terselesaikan di 

Desa / Kelurahan (KST) 

Permasalahan tidak terselesaikan di 

Kecamatan 

KAB / KOTA 

(KEWENANGAN KAB/KOTA) 
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Kewenangan Desa/Kelurahan (KST), membantu menangani : 

1. Permasalahan perbatasan daerah antar desa 

2. Permasalahan sengketa asset milik warga dan milik desa 

3. Permasalahan Pelanggaran Perda kab/kota, perbup/perwal 

4. Permasalahan yang berkaitan dengan perdes 

5. Permasalahan PKL, PGOT, PSK, Miras, Tamu Asing, dll 

6. Perselisihan antar warga dalam desa/kel 

7. Keramaian di tingkat desa (dangdutan, pagelaran wayang, hajatan, pengajian, dll) 

yang berpotensi menimbulkan gangguan tibum dan tramas 

 

V. JENIS-JENIS GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 

DISESUAIKAN DENGAN KONDISI GEOGRAFIS KABUPATEN/KOTA MASING-

MASING 

1) Gangguan alam meliputi: banjir, petir, gempa bumi, angin topan, tanah 

longsor, bahaya laut, kebakaran hutan, air bah sungai, gunung meletus. 

2) Gangguan manusia meliputi : pembunuhan, bunuh diri, tersengat listrik, 

tenggelam, kecelakaan, pencurian, perampokan, kebakaran, pemerkosaan/ 

perzinahan/pelecehan seksual terhadap anak, unjuk rasa, sengketa tanah, 
perkelahian/tawuran; 

3) Gangguan ekonomi, sosial, budaya meliputi: pemalsuan uang, WTS, 

Gelandangan, PGOT (Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar), ganja, 

narkoba, minuman keras, anak jalanan, perdagangan anak/manusia dll. 

 

VI. 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 aparat 

keamanan 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 penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang 

berhubungan dengan lingkup tugas, perlu dikoordinasikan dengan 

Dinas/Instansi terkait. 

3) Bentuk koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum di daerah 

dilakukan sesuai dengan keperluan : 
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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 penyelenggara harus mempedomani teknik-teknik 

berkomunikasi dengan memperhatikan sikap dan sopan santun dalam 

berbicara. 

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 penyelenggaraan ketenteraman 
masyarakat dan ketertiban umum, baik yang dilakukan secara rutin, 

insidentil maupun operasi gabungan segera melaporkannya kepada 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan dari Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja / yang memerintahkan melaporkan kepada Kepala 
Daerah. 

2) Mengecek keberhasilan tujuan kegiatan dan menjelaskan hambatan 

kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja/yang memerintahkan tentang 

yang ditemui dilapangan untuk dicari solusinya. 

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

 

BUPATI CILACAP, 

Ttd  

TATTO SUWARTO PAMUJI 

Diundangkan di Cilacap 

Pada tanggal  

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN CILACAP, 

Ttd  

SUTARJO 
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