I. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat
Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Lumajang.
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan
Sekretariat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.
1 1. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah adalah Bidang
Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Pembinaan dan Pengawasan adalah Seksi
Pembinaan dan Pengawasan Bidang Penegakan Produk
Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Penyidikan adalah Seksi Penyidikan Bidang
Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Penyuluhan Masyarakat adalah Seksi Penyuluhan
Masyarakat Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
adalah Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.
16. Seksi Operasi dan Pengendalian adalah Seksi Operasi dan
Pengendalian Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.
17. Seksi Kerja Sama adalah Seksi Kerja Sama Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Pelatihan Dasar adalah Seksi Pelatihan Dasar
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
pada Satuan Polisi Pamone Praia Kabunaten Lumaians.

19. Bidang

Perlindungan Masyarakat adalah Bidang
Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Lumajang.
20. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran adalah Seksi
Penanggulangan Bahaya Kebakaran Bidang Perlindungan
Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.
21. Seksi Bina Potensi Masyarakat adalah Seksi Bina Potensi
Masyarakat Bidang Perlindungan Masyarakat pada Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang.
22. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat adalah Seksi
Satuan Perlindungan Masyarakat Bidang Perlindungan
Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.
23. Dihapus.
24. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan
Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Lumajang.
25. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten
Lumajang.

Il.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf f diubah, sehingga Pasal
berbunyi sebagai berikut:

3

Pasal 3
(1)

'

'

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri
atas:
a. Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan.
c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah membawahi:
1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan;
2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
3. Seksi Penyuluhan Masyarakat.
d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
membawahi:
1. Seksi Operasi dan Pengendalian;
2. Seksi Kerja Sama;
3. Seksi Pelatihan Dasar.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
1. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat;
3. Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
f. Dihapus.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

(2) Sekretariat

dimaksud pada ayat
(1) huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(3) Masing-masing Bidang sebagaimana

Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b angka 1, dan angka 2, dipimpin oleh
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris.

(4) Masing-masing

(5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, huruf d angka 1,
angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka
3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

lll. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 4
(1)

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah di bidang ketentraman, ketertiban

umum, dan perlindungan masyarakat.
(2)

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:

a. perumusan kebijakan di

bidang

penegakan

peraturan daerah, ketertiban umum dan ketertiban

masyarakat, sumber daya aparatur,

'

perlindungan masyarakat;

b. pelaksanaan kebijakan di

bidang

dan

penegakan

peraturan daerah, ketertiban umum, dan ketertiban

masyarakat, sumber daya aparatur,
perlindungan masyarakat;

.

dan

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang
penegakan peraturan daerah, ketertiban umum
ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur,
perlindungan masyarakat;
d. penegakan peraturan daerah, ketertiban umum,
ketertiban masyarakat, sumber daya aparatur,
perlindungan masyarakat;

e. melaksanakan teknis operasional

dan
dan
dan
dan

penanggulangan

pemadam kebakaran;

f. pelaksanaan administrasi Satuan Polisi pamong
Praja;

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati
terkait dengan tugas dan fungsinya.

lV. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diubah, sehingga Pasal B berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 8

(1)

Seksi Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka l,
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja operasional
pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan
penegakan produk hukum daerah;
b. melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan
pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan peraturan
daerah;
c. melaksanakan pen5rusunan bahan kebijakan teknis
dan fasilitasi pembinaan, pengawasan, dan
penyuluhan peraturan daerah;
d. mengelola data pembinaan, pengawasan, dan
penyuluhan penegakan produk hukum daerah;
e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan
peraturan daerah;
f. melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan,
dan penyuluhan peraturan perundang undangan
daerah dengan Seksi iainnya di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja;
g. memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

(21

.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2,

mempunyai tugas:
a. menyusun rencana dan program kerja operasional
penyelidikan dan penyidikan penegakan produk
hukum daerah;
b. melaksanakan penJrusunan dan pengolahan data
kegiatan penyelidikan dan penyidikan;
c. men1rusun bahan petunjuk teknis operasional
penyelidikan dan penyidikan pelanggaran peraturan
perundang-undangan daerah ;
d. melaksanakan pengelolaan data dan hasil
penyelidikan pelanggaran peraturan daerah;
e. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan
pelanggaran peraturan daerah;
f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis
operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran
peraturan daerah;
g. melaksanakan operasional penyidikan
dan
pemeriksaan pelanggaran peraturan perundang
undangan daerah;

h.

J.

k.
1.

m.
n.

o.

p.

melaksanakan koordinasi teknis penyidikan dan

pemeriksaan pelanggaran peraturan daerah dengan
institusi terkait di wilayah Kabupaten Lumajang;
melaksanakan penetapan bentuk dan jenis
pelanggaran peraturan perundang undangan daerah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap jenis
dan bentuk pelanggaran sebagai bahan masukan
pengambilan keputusan pimpinan;
menyusun rumusan kebijakan teknis operasional
fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS;
melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan
tugas PPNS;
melaksanakan pembinaan dan pengembangan
kemampuan PPNS;
melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas penyelidikan dan penyidikan penegakan
produk hukum daerah;
melaksanakan koordinasi penyelidikan dan
penyidikan penegakan produk hukum daerah
dengan Seksi lainnya di lingkungan Satuan Polisi
Pamong Praja;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

(3) Seksi Penyuluhan Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai
tugas:

a.

men5rusun rencana

dan

program

Penyuluhan Masyarakat;

kerja

Seksi

b. men5rusun dan mengolah bahan penyuluhan
peraturan produk hukum daerah;

c. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

penyuluhan peraturan produk hukum daerah;
menyusun bahan peny'uluhan masyarakat tentang
produk hukum daerah;
mengelola data penyuluhan penegakan produk
hukum daerah;
melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas penyuluhan masyarakat tentang peraturan
perundang-undangan daerah;

melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat
tentang produk hukum daerah dengan Seksi lainnya
di lingkungan Satuan Polisi Pamong praja;
melaksanakan koordinasi penyuluhan masyarakat
tentang produk hukum daerah dengan intansi
terkait;
memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah;
melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah.

V. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, sehingga Pasal

11

berbunyi sebagai berikut:
Pasal

(1)

11

Bidang Perlindungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai
tugas

melaksanakan,
mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas
mediasi, fasilitasi, dan komunikasi pengerahan Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan
bencana, penanganan gangguan ketentraman dan
ketertiban masyarakat serta Penanggulangan Bahaya
Kebakaran.

(2)

merencanakan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Perlindungan Masyarakat,
mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana dan program kerja operasional
perlindungan masyarakat dan bina potensi
masyarakat;
b. pelaksanaan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan
perlindungan masyarakat dalam penanggulagan
bencana serta penanganan gangguan ketentraman
dan ketertiban masyarakat;
c. pelaksanaan mediasi, komunikasi, dan fasilitasi
anggota satuan perlindungan masyarakat dalam
penanggulangan bencana serta penanganan
gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. pelaksanaan pengumpulan dan analisa data daerah
rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan
ketertiban masyarakat;
e. pelaksanaan pengerahan anggota satuan
perlindungan masyarakat dalam upaya
penanggulangan bencana;
f. penyusunan rumusan kebijakan penetapan
perlindungan masyarakat dan bina potensi
masyarakat merujuk kebijakan pemerintah;
g. pelaksanaan pen)rusunan kebijakan teknis
operasional penyelenggaraan peningkatan satuan
perlindungan masyarakat;
h. pelaksanaan pembinaan dan peningkatan satuan
perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
i. pelaksanaan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan
tugas;
j. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya;
k. pelaksanaan koordinasi satuan perlindungan
masyarakat dengan Seksi lainnya di Satuan polisi
Pamong Praja;
1. pemberian saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala
Satuan Polisi Pamong Praja.
VI.

Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 12

(1) Seksi Bina Potensi Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai

' tugas:
a. menyusun rencana kegiatan dan program

kerja

Seksi Bina Potensi Masyarakat;

b. menghimpufl, mengolah, dan menyajikan

data

potensi masyarakat dalam mendukung ketertiban

umum dan ketentraman masyarakat;

c. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi
terkait dalam pelaksanaan pembinaan dan
d.

e.
f.
g.
h.
i.

pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
men)rusun petunjuk teknis pembinaan,
pengembangan dan pemberdayaan potensi dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
pengembangan dan
melaksanakan analisa
pemanfaatan potensi dan partisipasi masyarakat
dalam memelihara ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat;
memantau dan mengevaluasi pengembangan potensi
dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam
memelihara ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
menyusun laporan kegiatan pembinaan potensi dan
peningkatan partisipasi masyarakat dalam
memelihara ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
melaksanakaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(2) Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2,

mempunyai tugas:
a. menJrusun rencana kegiatan dan program kerja Seksi
Satuan Perlindungan Masyarakat;
b. menghimpufl, mengumpulkan, mengolah dan
menyajikan data satuan perlindungan masyarakat,
serta data keamanan dan ketertiban masyarakat;

c. menyusun petunjuk teknis
d.

e.
f.
g.

h.
i.
j.
k.
1.

pembentukan,
pembinaan, dan pemberdayaan satuan perlindungan
masyarakat;
melaksanakan kerjasama pembinaan dan
pemberdayaan satuan perlindungan masyarakat
dengan instansi dan lembaga terkait dalam
pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
melaksanakan analisa kebutuhan pengembangan
dan pelatihan satuan perlindungan masyarakat;
melaksanakan kerjasama dengan instansi dan
lembaga terkait dalam pembinaan dan pelatihan
satuan perlindungan masyarakat;
memberikan advokasi dan memfasilitasi satuan
perlindungan masyarakat dalam pemeliharaan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
serta pengembangan kesiagaan dalam pencegahan
ancaman dan gangguan;
memantau dan
mengevaluasi pembinaan,
pengembangan dan pemberdayaan satuan
perlindungan masyarakat;
menginventarisasi dan
mengidentifikasi
permasalahan dalam pembinaan, pengembangan
dan pemberdayaan satuan perlindungan
masyarakat;
menyusun laporan kegiatan pembinaan,
pengembangan dan
pemberdayaan satuan
perlindungan masyarakat;
memberikan saran dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;
melaksanakaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

(3) Seksi Penanggulangan Bahaya Kebakaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3,
mempunyai

tugas:
' a. meyusun
rencana dan program kerja Seksi
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
b. melaksanakan oprasional tugas berkaitan dengan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran;

c. mengatur dan melaksanakan tugas piket untuk
kesiagaan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
d. melaksanakan penjagaan, pemeliharaan sarana
prasarana Penggulangan Bahaya Kebakaran;

e. melaksanakan peningkatan kemampuan
sumberdaya manusia di bidang penanggulangan
Bahaya Kebakaran;
f. melaksanakan pengelolaan data, monitoring,
g.

evaluasi dan pelaporan program kegiatan;

memberikan sarana dan pertimbangan mengenai
langkah dan tindakan yang perlu segera diambil
k.pada kepala Bidang Perlindungan Masyarakat;

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.
VII.

Ketentuan Pasal

13

diubah sehingga berbunyi

sebagai

berikut:
Pasal 13
(1) Pada Kecamatan di bentuk Unit Pelaksana Satpol PP.
(2)

Unit Pelaksana Satpol PP di Kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Unit
Pelaksana.

Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (21
secara ex-officio dijabat oleh Kepala Seksi Ketentraman Dan
Ketertiban Umum pada Kecamatan.

(3) Kepala

(4) Kepala Unit Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat
dan secara teknis oprasional bertanggungjawab kepada
Kepala Satpol PP Kabupaten Lumajang.

\/III. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi

sebagai

berikut:
Pasal 14

Unit Pelaksana Satpol PP Kecamatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 mempunyai tugas membantu Kepala Satuan
untuk melaksanakan sebagaian tugas Satpol PP dalam wilayah
kedanya dengan rincian tugas sebagai berikut:
a. melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan
Bupati, dan Peraturan Perundangan Daerah lainya;
b. melaksanaan ketertiban umum dan ketrentraman
masyarakat;
c. melaksanakan perlindungan masyarakat;
d. melaksanakan kooedinasi penegakan Peraturan Daerah,
Peraturan Bupati, dan Peraturan Perrrndangan Daerah
. lainya, menyelenggarakan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
dengan Polisi Republik Indonesia, PPNS dan/atau aparatur
terkait lainnya;
e. melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, Aparatur,
atau Badan Hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan
Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan Perundangan
Daerah lainnya;
f. me)rusun laporan pelaksanaan tugas;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya.

