
 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Dipayuda No. 10  Telp. ( 0286 ) 591025 sms center 081228124447 Banjarnegara 

e-mail : satpolpp@banjarnegarakab.go.id 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA  

NOMOR : 060/            /TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PADA JENIS PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA  

 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA  

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan 

asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak 

dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; 

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan 

ketenteraman dan ketertiban di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banjarnegara dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. 

 

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009;  

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan 

Standar Pelayanan;  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Ketenteraman 

danKetertiban Umum;  

e. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 dan Perda Nomor 16 Tahun 1988 tentang 

Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan. 

f. PeraturanDaerah Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanatasPeraturan Daerah 

KabupatenBanjarnegaraNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

PERTAMA : Standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA  : Standar pelayanan pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah:  

a. Jasa Tenaga Penertiban 

b. Administratif 



 

 

KETIGA  : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib 

dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja 

pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

 

Ditetapkandi Banjarnegara 

Pada Tanggal  Pebruari2019 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJAKABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 

ESTI WIDODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banjarnegara 

Nomor  :060/         /Tahun 2019 

Tanggal  :Februari2019 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Urusan pemerintah yang telah didesentralisasi dengan perkataan lain berarti fungsi-fungsi 

pemerintahan yang telah didistribusikan kepada daerah, menjadi hak dan kewajiban setiap 

pemerintahan di daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka 

melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dalam urusan 

pemerintahan berdasarkan Undang undang 23/2014 terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. 

Khusus pada Urusan Wajib adalah merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan 

pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-

undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan 

masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.  

Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan yang 

bersifat wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan 

oleh Pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan 

Penerapan Standar Pelayanan, yang mengamanahkan pada Urusan wajib yang mempunyai 

karakteristik jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan perlu diukur dengan indikator 

Standar Pelayanan. IndikatorPelayanan tersebut merupakan tolok ukur prestasi yang digunakan untuk 

menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Pelayanan Publik 

tertentu di daerah. Rencana pencapaian dan penerapan Pelayanan Publik juga merupakan tolok ukur 

tingkat prestasi kerja SKPD maupun daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, 

dan hal ini biasanya merupakan salah satu elemen dalam visi, misi, dan program prioritas Kepala 

Daerah. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang 

Pelayanan Publik, maka OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profile standar 

pelayanan, mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator 

Pelayanan Publik, memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi OPD 

menyangkut kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan 

pencapaian Pelayanan Publik. 

Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian Pelayanan Publik 

di daerah akan membantu penyusun rencana pencapaian Pelayanan Publik yang lebih realistik dan 

dapat dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait 

pencapaian Pelayanan Publik di masing-masing OPD yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan 

dasar di daerah. 

 

 



B. STANDAR PELAYANAN 

Jenis Pelayanan :Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum - Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 1988 tentang Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan, 

-  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan 

PerangkatDaerah, 

- PerdaNomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah 

KabupatenBanjarnegaraNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat. 

2. Persyaratan 

Pelayanan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif : 

1. Surat Permohonan Bantuan Keamanan 

2. Tempat dan Jenis Kegiatan 

3. Volume Kegiatan 

3. Sistem, 

mekanisme, 

dan prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan, prosedur 

pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk 

mendapatkan pelayanan yang diperlukan.  

- Perda Nomor 6 Tahun 1977 dan Perda nomor 16 Tahun 1988 tentang 

Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan, 

- PerdaNomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanatasPerdaNomor 5 Tahun 

2013 tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat.  

1. Pemohon mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja mohon 

bantuan ketertiban (keamanan),ataumelaluitelepon. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan orientasi lapangan sebelum 

pelaksanaan kegiatan, 

3. Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan pembagian tugas kepada 

anggota yang melaksanakan tugas. 

4. Jangka waktu 

penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses 

pelayanan dari setiap jenis pelayanan, kemudian waktu yang diperlukan 

dalam setiap proses pelayanan dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan 

waktu yang dibutuhkan.  

Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan pada setiap tahap 

pekerjaan layanan, kemudian seluruh proses tahapan dalam proses tersebut 

dijumlahkan, disesuaikan denganjadwal kegiatan. 

5. Biaya/tarif 

 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan 

atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara adalah gratis. 

6. Produk 

pelayanan 

1. Jasa dan tenagapenertiban 

2. Administrasi 

7. Sarana, 

prasarana 

dan/atau 

fasilitas 

Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang 

digunakan dalam proses administrasi, antara lain : meja, kursi, filling kabinet, 

brangkas, komputer, pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainnya. 

8. Kompetensi 

Pelaksana 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pelayaan keamanan dan ketenteraman. 

9. Pengawasan 

Internal 

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung atau 

oleh pejabat pada regu yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara 

fungsional maupun oleh aparat pengawas fungsional. 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

2. Para Kabidyang membidangipadaSatuanPolisiPamongPraja 

3. Para Kasi yang membidangipadaSatuanPolisiPamongPraja. 

 

 



10. Penanganan 

pengaduan, 

saran, dan 

masukan 

Dalam pengolahan pengaduan perlu disiapkan tata cara penanganan atau SOP 

nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti 

: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan 

SMS, Gateway atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai.  

Mekanisme : 

Tim 

menerimakeluhan 

masyarakat 

 2 Kotak saran/ aduan 

SMS/ Email 

 1 Pelanggan 

 

               3     

Tim mencatat data 

keluhan 

 

 

4 

Tim melaporkan 

formulir rekapan 

kepada kasi 

  

 

            10 

               5   

Tembusan 

 

 

 

 6 

Koordinator unit 

menangani keluhan 

pelanggan : 

1. Pemeriksaan 

administratif 

2. Pemeriksaan 

lapangan 

 

 

 9 

Pimpinan bersama 

kasi dan unit terkait 

menyusun rencana 

tindaklanjut 

 

              6              8 

  Hasil analisis 7 Formulir rencana 

tindaklanjut keluhan 

     

11. Jumlah 

pelaksana 

Dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan 

kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja 

di bidang pelayanan yang bersangkutan. 

9 (sembilan) orang 

- 1 (satu) orang penerima keluhan pelanggan 

- 1 (satu) orang mencatat data keluhan 

- 1 (satu) orang pengadministrasian 

- 3 (tiga) orang pemeriksa lapangan 

- 3 (tiga) orang tindak lanjut keluhan pelanggan 

12. Jaminan 

pelayanan 

“CERDAS” 

1. Cepat; 

2. Empati; 

3. Ramah; 

4. Disiplin; 

5. Akurat; 

6. Sesuai Prosedur. 

13. Jaminan 

keamanan dan 

keselamatan 

pelayanan 

Dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan 

resiko keragu-raguan yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan 

ketentuan atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban umum setiap saat. 

14. Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Penilaian untuk mengetahui berapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

standar pelayanan upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara 

keseluruhan setiap selesai kegiatan. 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

ESTI WIDODO 
 



 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Dipayuda No. 9  Telp. ( 0286 ) 591025 sms center 081228124447 Banjarnegara 

e-mail :satpolpp@banjarnegarakab.go.id 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA  

NOMOR : 060/            /TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PADA JENIS PELAYANAN PEMADAM KEBAKARAN PADA  

 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA  
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan 

kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; 

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan 

pemadamkebakaran di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara dengan 

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara. 

 

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 

25 Tahun 2009;  

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 

Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar 

Pelayanan;  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Ketenteraman 

danKetertiban Umum;  

e. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 69 Tahun 2012 

tentangPerubahanAtasPermendagriNomor 62 Tahun 2008 tentangStandarPelayanan 

Minimal BidangPemerintahanDalamNegeri di Kabupaten/Kota;  

f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 dan Perda Nomor 16 Tahun 1988 tentang 

Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan. 

g. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanatasPeraturan Daerah 

KabupatenBanjarnegaraNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat. 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

PERTAMA : Standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA  : Standar pelayanan pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah:  

a. Jasa Tenaga PemadamKebakaran 

b. Administratif 

mailto:satpolpp@banjarnegarakab.go.id


KETIGA  : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan 

oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh 

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkandi Banjarnegara 

Pada Tanggal  Pebruari2019 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJAKABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 

ESTI WIDODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banjarnegara 

Nomor  :060/         /Tahun 2019 

Tanggal  :Pebruari2019 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Urusan pemerintah yang telah didesentralisasi dengan perkataan lain berarti fungsi-fungsi 

pemerintahan yang telah didistribusikan kepada daerah, menjadi hak dan kewajiban setiap pemerintahan 

di daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dalam urusan pemerintahan berdasarkan Undang 

undang 23/2014 terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Khusus pada Urusan Wajib adalah 

merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang 

penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan 

hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban 

umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan yang bersifat 

wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh 

Pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan, yang mengamanahkan pada Urusan wajib yang mempunyai karakteristik jenis 

pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 

sosial, ekonomi, dan pemerintahan perlu diukur dengan indikator Standar Pelayanan. Indikator 

Pelayanan tersebut merupakan tolok ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran 

sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Pelayanan Publik tertentu di daerah. Rencana 

pencapaian dan penerapan Pelayanan Publik juga merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja maupun daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan hal ini 

biasanya merupakan salah satu elemen dalam visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang 

Pelayanan Publik, maka OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profile standar 

pelayanan, mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator Pelayanan 

Publik, memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi OPD menyangkut 

kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian Pelayanan 

Publik. 

Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian Pelayanan Publik di 

daerah akan membantu penyusun rencana pencapaian Pelayanan Publik yang lebih realistik dan dapat 

dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pencapaian 

Pelayanan Publik di masing-masing OPD yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar di daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. STANDAR PELAYANAN 

Jenis Pelayanan :Pemadam Kebakaran. 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum - PermendagriNomor 69 Tahun 2012 tentangPerubahanAtasPermendagriNomor 

62 Tahun 2008 tentangStandarPelayanan Minimal 

BidangPemerintahanDalamNegeri di Kabupaten/Kota. 

- Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1977 dan Peraturan Daerah Nomor 16 

Tahun 1988 tentang Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan, 

-  Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan 

PerangkatDaerah, 

- PerdaNomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah 

KabupatenBanjarnegaraNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat. 

2. Persyaratan 

Pelayanan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif : 

1. Surat/Via Telp Permohonan Bantuan PemadamanKebakaran 

2. Tempat dan Jenis Kegiatan 

3. Volume Kegiatan 

3. Sistem, 

mekanisme, 

dan prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan, prosedur 

pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk 

mendapatkan pelayanan yang diperlukan.  

- Perubahan SPM PemadamKebakarandariPermendagri 69 tahun 2012 

kePermendagri 114 Tahun 2018. 

- Perda Nomor 6 Tahun 1977 dan Perda nomor 16 Tahun 1988 tentang 

Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Keamanan, 

- PerdaNomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanatasPerdaNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat.  

1. Pemohon mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja mohon bantuan 

ketertiban (keamanan),ataumelaluitelepon. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan orientasi lapangan sebelum 

pelaksanaan kegiatan, 

3. Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan pembagian tugas kepada anggota 

yang melaksanakan tugas. 

4. Jangka waktu 

penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan 

dari setiap jenis pelayanan, kemudian waktu yang diperlukan dalam setiap 

proses pelayanan dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang 

dibutuhkan.  

Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan pada setiap tahap 

pekerjaan layanan, kemudian seluruh proses tahapan dalam proses tersebut 

dijumlahkan, disesuaikan denganjadwal kegiatan. 

5. Biaya/tarif 

 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan atau 

memperoleh pelayanan dari penyelenggara adalah gratis. 

6. Produk 

pelayanan 

1. Jasa dan tenagapemadamkebakaran 

2. Administrasi 

7. Sarana, 

prasarana 

dan/atau 

fasilitas 

Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang 

digunakan dalam proses administrasi, antara lain : meja, kursi, filling kabinet, 

brangkas, komputer, pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainya. 

8. Kompetensi 

Pelaksana 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pelayaan keamanan dan ketenteraman. 

9. Pengawasan 

Internal 

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung atau oleh 

pejabat pada regu yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional 

maupun oleh aparat pengawas fungsional. 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

2. Para Kabidyang membidangipadaSatuanPolisiPamongPraja 

3. Para Kasi yang membidangipadaSatuanPolisiPamongPraja. 



 

10. Penanganan 

pengaduan, 

saran, dan 

masukan 

Dalam pengolahan pengaduan perlu disiapkan tata cara penanganan atau SOP 

nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti 

: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan 

SMS, Gateway atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai.  

Mekanisme : 

Tim 

menerimakeluhan 

masyarakat 

 2 Kotak saran/ aduan 

SMS/ Email 

 1 Pelanggan 

 

               3     

Tim mencatat data 

keluhan 

 

 

4 

Tim melaporkan 

formulir rekapan 

kepada kasi 
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               5   

Tembusan 

 

 

 

 6 

Koordinator unit 

menangani keluhan 

pelanggan : 

3. Pemeriksaan 

administratif 

4. Pemeriksaan 

lapangan 

 

 

 9 

Pimpinan bersama 

kasi dan unit terkait 

menyusun rencana 

tindaklanjut 

 

              6              8 

  Hasil analisis 7 Formulir rencana 

tindaklanjut keluhan 

     

11. Jumlah 

pelaksana 

Dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan 

kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja 

di bidang pelayanan yang bersangkutan. 

9 (sembilan) orang 

- 1 (satu) orang penerima keluhan pelanggan 

- 1 (satu) orang mencatat data keluhan 

- 1 (satu) orang pengadministrasian 

- 3 (tiga) orang pemeriksa lapangan 

- 9 (sembilan) orang tindak lanjut keluhan pelanggan 

12. Jaminan 

pelayanan 

“CERDAS” 

1. Cepat; 

2. Empati; 

3. Ramah; 

4. Disiplin; 

5. Akurat; 

6. Sesuai Prosedur. 

13. Jaminan 

keamanan dan 

keselamatan 

pelayanan 

Dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan 

resiko keragu-raguan yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan 

ketentuan atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban umum setiap saat. 

14. Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Penilaian untuk mengetahui berapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

standar pelayanan upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara 

keseluruhan setiap selesai kegiatan. 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

ESTI WIDODO S.STP, M.Si. 



 

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Jl. Dipayuda No. 9  Telp. ( 0286 ) 591025 sms center 081228124447 Banjarnegara 

e-mail :satpolpp@banjarnegarakab.go.id 

 

KEPUTUSAN 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA  

NOMOR : 060/            /TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN 

PADA JENIS PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN MINUMAN KERAS 

BERALKOHOL 

 PADA  

 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 
 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA  

 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan 

kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap 

penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan; 

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan 

pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan 

pencegahandanpemberantasanminumankerasberalhkohol di lingkungan Satuan Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Banjarnegara dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Banjarnegara. 

 

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

b.  Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2009;  

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 

Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar 

Pelayanan;  

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Ketenteraman 

danKetertiban Umum;  

e. PeraturanMenteriDalamNegeriNomor 69 Tahun 2012 

tentangPerubahanAtasPermendagriNomor 62 Tahun 2008 tentangStandarPelayanan 

Minimal BidangPemerintahanDalamNegeri di Kabupaten/Kota;  

f. Peraturan Daerah KabupatenBanjarnegaraNomor 3 Tahun 2014 

tentangPerubahanatasPeraturan Daerah KabupatenBanjarnegaraNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat; 

g. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentangPerubahanKeduaatasPeraturan Daerah 

KabupatenBanjarnegaraNomor 8 Tahun 2002 

tentangPengawasandanPengendaliaKhamaratauMinumanBeralkohol; 

h. PeraturanBupatiBanjarnegaraNomor 43 Tahun 2012 tentangPemberianIzin Usaha 

Karaoke di KabupatenBanjarnegara; 

i. Surat KeputusanBupatiNomor 300/225/Tahun 2019 tentangPembentukan Tim Pembina 

danPemberantasanMinumanKerasBeralkohol. 

 

mailto:satpolpp@banjarnegarakab.go.id


MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan 

PERTAMA : Standar pelayanan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA  : Standar pelayanan pada  Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjarnegara adalah:  

a. Jasa Tenaga PencegahandanPemberantasanMinumanKerasBeralkohol. 

b. Administratif 

KETIGA  : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan 

oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh 

pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

KEEMPAT  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkandi Banjarnegara 

Pada Tanggal  Pebruari2019 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG 

PRAJAKABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

 

ESTI WIDODO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

Kabupaten Banjarnegara 

Nomor  :060/         /Tahun 2019 

Tanggal  :Pebruari2019 

 

 

A. PENDAHULUAN 

 

Urusan pemerintah yang telah didesentralisasi dengan perkataan lain berarti fungsi-fungsi 

pemerintahan yang telah didistribusikan kepada daerah, menjadi hak dan kewajiban setiap pemerintahan 

di daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut dalam rangka melindungi, melayani, 

memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Dalam urusan pemerintahan berdasarkan Undang 

undang 23/2014 terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Khusus pada Urusan Wajib adalah 

merupakan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara yang 

penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan 

hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban 

umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

Amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Urusan Pemerintahan yang bersifat 

wajib yang berpedoman pada Standar Pelayanan dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh 

Pemerintah”. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan 

Standar Pelayanan, yang mengamanahkan pada Urusan wajib yang mempunyai karakteristik jenis 

pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan 

sosial, ekonomi, dan pemerintahan perlu diukur dengan indikator Standar Pelayanan. Indikator 

Pelayanan tersebut merupakan tolok ukur prestasi yang digunakan untuk menggambarkan besaran 

sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Pelayanan Publik tertentu di daerah. Rencana 

pencapaian dan penerapan Pelayanan Publik juga merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja Satuan 

Polisi Pamong Praja maupun daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, dan hal ini 

biasanya merupakan salah satu elemen dalam visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah. 

Dalam pelaksanaan pencapaian target prestasi kerja pelayanan dasar untuk setiap bidang 

Pelayanan Publik, maka OPD sesuai dengan tugas dan fungsinya, perlu menganalisa profile standar 

pelayanan, mengembangkan sistem informasi serta memutahirkan data pada setiap indikator Pelayanan 

Publik, memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah sesuai misi OPD menyangkut 

kapasitas dan sumber daya yang dimiliki Daerah serta menghitung pembiayaan pencapaian Pelayanan 

Publik. 

Pemahaman yang akurat mengenai kondisi/status penerapan dan pencapaian Pelayanan Publik di 

daerah akan membantu penyusun rencana pencapaian Pelayanan Publik yang lebih realistik dan dapat 

dicapai. Hal ini dimulai dengan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi terkait pencapaian 

Pelayanan Publik di masing-masing OPD yang disajikan dalam bentuk profil pelayanan dasar di daerah. 

 

 

 

 

 

 

 

 



B.  STANDAR PELAYANAN 

Jenis Pelayanan :PencegahandanPemberantasanMinumanKerasBeralkohol. 

NO KOMPONEN URAIAN 

1. Dasar Hukum - PermendagriNomor 69 Tahun 2012 tentangPerubahanAtasPermendagriNomor 

62 Tahun 2008 tentangStandarPelayanan Minimal 

BidangPemerintahanDalamNegeri di Kabupaten/Kota. 

- Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan danSusunan 

Perangkat Daerah, 

- PerdaNomor 3 Tahun 2014 tentangPerubahanAtasPeraturan Daerah 

KabupatenBanjarnegaraNomor 5 Tahun 2013 

tentangKetertibandanKetenteramanMasyarakat. 

- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentangPerubahanKeduaatasPeraturan 

Daerah KabupatenBanjarnegaraNomor 8 Tahun 2002 

tentangPengawasandanPengendalianKhamaratauMinumanBeralkohol. 

- PeraturanBupatiBanjarnegaraNomor 43 Tahun 2012 tentangPemberianIzin 

Usaha Karaoke di KabupatenBanjarnegara. 

2. Persyaratan 

Pelayanan 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik 

persyaratan teknis maupun administratif : 

1. Surat/Via Telp Permohonan Bantuan PemadamanKebakaran 

2. Tempat dan Jenis Kegiatan 

3. Volume Kegiatan 

3. Sistem, 

mekanisme, 

dan prosedur 

Tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan, prosedur 

pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk 

mendapatkan pelayanan yang diperlukan.  

1. Pemohon mengirim surat ke Satuan Polisi Pamong Praja mohon bantuan 

ketertiban (keamanan)ataumelaluitelepon. 

2. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan orientasi lapangan sebelum 

pelaksanaan kegiatan, 

3. Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan pembagian tugas kepada anggota 

yang melaksanakan tugas. 

4. Jangka waktu 

penyelesaian 

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan 

dari setiap jenis pelayanan, kemudian waktu yang diperlukan dalam setiap 

proses pelayanan dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang 

dibutuhkan.  

Caranya dengan menghitung waktu riil yang digunakan pada setiap tahap 

pekerjaan layanan, kemudian seluruh proses tahapan dalam proses tersebut 

dijumlahkan, disesuaikan denganjadwal kegiatan. 

5. Biaya/tarif 

 

Ongkos yang dikenakan kepada penerima pelayanan dalam mengurus dan atau 

memperoleh pelayanan dari penyelenggara adalah gratis. 

6. Produk 

pelayanan 

1. Jasa dan tenagapencegahandanpemberantasanminumankerasberalkohol 

2. Administrasi 

7. Sarana, 

prasarana 

dan/atau 

fasilitas 

Sarana pelayanan dapat berbentuk berbagai fasilitas, peralatan kantor yang 

digunakan dalam proses administrasi, antara lain : meja, kursi, filling kabinet, 

brangkas, komputer, pesawat telepon, faximile, kendaraan dan lainya. 

8. Kompetensi 

Pelaksana 

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman dalam menjalankan tugas penyelenggaraan 

pelayaan keamanan dan ketenteraman. 

9. Pengawasan 

Internal 

Pelaksanaan pengawasan dapat dilakukan, baik oleh atasan langsung atau oleh 

pejabat pada regu yang ditunjuk melaksanakan pengawasan secara fungsional 

maupun oleh aparat pengawas fungsional. 

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja 

2. Para Kabid yang membidangipadaSatuanPolisiPamongPraja 

3. Para Kasi yang membidangipadaSatuanPolisiPamongPraja. 

 

 



10. Penanganan 

pengaduan, 

saran, dan 

masukan 

Dalam pengolahan pengaduan perlu disiapkan tata cara penanganan atau SOP 

nya, disiapkan sarana pengaduan yang mudah dimanfaatkan masyarakat, seperti 

: kotak pengaduan, tunjuk petugas atau bentuk unit pengaduan, menyiapkan 

SMS, Gateway atau Email, dan perlengkapan lain yang memadai.  

Mekanisme : 

Tim 

menerimakeluhan 

masyarakat 

 2 Kotak saran/ aduan 

SMS/ Email 

 1 Pelanggan 

 

               3     

Tim mencatat data 

keluhan 

 

 

4 

Tim melaporkan 

formulir rekapan 

kepada kasi 
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               5   

Tembusan 

 

 

 

 6 

Koordinator unit 

menangani keluhan 

pelanggan : 

5. Pemeriksaan 

administratif 

6. Pemeriksaan 

lapangan 

 

 

 9 

Pimpinan bersama 

kasi dan unit terkait 

menyusun rencana 

tindaklanjut 

 

              6              8 

  Hasil analisis 7 Formulir rencana 

tindaklanjut keluhan 

     

11. Jumlah 

pelaksana 

Dicantumkan jumlah pelaksana tersebut, yang dilengkapi dengan dukungan 

kualifikasi dan kompetensi yang memadai sesuai bidang tugas dan beban kerja 

di bidang pelayanan yang bersangkutan. 

9 (sembilan) orang 

- 1 (satu) orang penerima keluhan pelanggan 

- 1 (satu) orang mencatat data keluhan 

- 1 (satu) orang pengadministrasian 

- 3 (tiga) orang pemeriksa lapangan 

- 10 (sepuluh) orang tindak lanjut keluhan pelanggan 

12. Jaminan 

pelayanan 

“CERDAS” 

1. Cepat; 

2. Empati; 

3. Ramah; 

4. Disiplin; 

5. Akurat; 

6. Sesuai Prosedur. 

13. Jaminan 

keamanan dan 

keselamatan 

pelayanan 

Dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya dan 

resiko keragu-raguan yaitu perlu upaya kreatif menciptakan suatu kebijakan 

ketentuan atau tindakan program kegiatan yang berorientasi untuk menjaga 

keamanan dan ketertiban umum setiap saat. 

14. Evaluasi kinerja 

pelaksana 

Penilaian untuk mengetahui berapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

standar pelayanan upaya evaluasi dilakukan oleh penyelenggara harus secara 

keseluruhan setiap selesai kegiatan. 

 

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  

KABUPATEN BANJARNEGARA 

 

 

 

ESTI WIDODO 


