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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Walikota), menyelenggarakan 

ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan 

masyarakat. Pada ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan 

masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar.  

Kewenangan yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja, diantaranya 

melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, 

aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau 

Perwa; sehingga Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran yang strategis 

dalam rangka penyelenggaraan pembangunan.  

Yang dimaksud dengan tindakan penertiban non-yustisial adalah tindakan 

yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka menjaga dan/atau 

memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap 

Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) dan/atau peraturan pelaksanaannya 

diluar Pengadilan.  

Selanjutnya pada amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan 

pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana 

pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, 

rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Daerah dan Rencana 

Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, dan rencana 

pembangunan tahunan yang selanjutnya disebut Rencana Kerja. 
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Pembangunan (RKP) Daerah dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (Renja OPD). Sebagaimana amanat tersebut Satuan Polisi Pamong 

Praja wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai kewenangan serta 

tugas pokok dan fungsinya, dengan didasarkan pada RPJMD Kota Depok 

Periode 2016- 2021 yang telah dilakukan perubahan. Penyusunan Renstra ini, 

dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Satpol PP 

secara kelembagaan guna terwujudnya kondisi Kota Depok yang Unggul, 

Nyaman, dan Religius. 

 

 

1.2. TUJUAN MAGANG 

Berikut adalah beberapa tujuan yang dicapai dalam melakukan 

Magang Kerja di Kantor Satpol PP kota Pangkalpinang. 

1. Sebagai media pembelajaran dan menambah wawasan di dunia kerja.  

2. Untuk mengetahui proses alur kerja di kantor Satpol PP Kota 

Pangkalpinang. 

3. Menguji kemampuan pribadi untuk bersosialisasi dan beradaptasi  

dalam dunia pekerjaan.  

4. Mampu mengimplementasikan ilmu yang telah didapat dan yang telah 

diajarkan oleh pembimbing lapangan setelah mahasiswa/i tersebut 

melakukan magang dan bisa digunakan sebagai pengalaman untuk 

bekerja nanti setelah lulus dari bangku perkuliahan.  

1.3. Manfaat kerja Magang  

Manfaat yang didapatkan saya dari program Praktek Kerja Magang 

(PKM) yaitu : 

1. Mendapatkan wawasan lebih baik hanya pembelajaran di dalam 

lingkungan kampus tetapi juga di luar lingkungan kampus. 
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2. Dapat mengenal dan memahami situasi dan kondisi yang ada didalam 

dunia pekerjaan. 

3. Meningkatkan kualitas diri, Kemampuan, serta keterampilan yang 

dibutuhkan mahasiswa/i dalam dunia pekerjaan. 

4. Tidak hanya mendapatkan materi secara teori tetapi juga mendapatkan 

materi secara praktik. 


