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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1. Keadaan Geografis Kabupaten Siak 

Secara geografis Kabupaten Siak terletak diantara1°16’30”LU-

0°20’49”LU dan 100°54’21”BT-102°14’59”BT, yang sebagian besar terdiri dari 

dataran rendah di bagian timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. 

Morfologi wilayah Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran dan 

sebagian kecil terdiri dari perbukitan yang terletak di bagian barat daya. 

Morfologi dataran mencakup sekitar 60% Wilayah Kabupaten Siak. Morfologi 

perbukitan rendah terdapat di bagian utara, timur dan memanjang dari arah barat 

laut sampai tenggara. Morfologi perbukitan tinggi terletak di bagian barat daya 

wilayah DAS Siak. 

 Topografi Kabupaten Siak terdiri dari satuan dataran rendah dan satuan 

perbukitan. Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah, dengan 

ketinggian 0-50 meter dari permukaaan laut, meliputi dataran banjir sungai dan 

rawa serta terbentuk endapan permukaan. Kemiringan lereng sekitar 0°-3° atau 

bisa dikatakan hampir datar. Sedangkan satuan perbukitan mempunyai ketinggian 

antara50-150 meter dari daerah sekitarnya dengan kemiringan 3°-15°. 

Geologi Wilayah Kabupaten Siak merupakan bagian dari daerah yang 

tersusun dari batuan sedimen tufa yang berombak sampai bergelombang. Batuan 

induk didominasi oleh batuan lempung (clay), silika, batu pasir dan batu lapis. 

Formasi ini terdapat di daerah Minas. 
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Jenis tanah yang dominan adalah tanah tropodulit atau setara dengan tanah 

podsolik merah kuning pada perbukitan dan tropaquepst atau setara dengan tanah 

alluvial yang sudah mulai berkembang pada bagian daratan rendah, terutama di 

pinggiran sungai. Tekstur tanah adalah galuh lempung pasiran (sandy clay loam) 

dan galuh lempung yang makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya. 

Struktur tanah adalah gembur sampai gumpal menyudut untuk horison A dan 

gumpal menyudut untuk horison B yang umumnya memiliki sifat fermeabilitas 

yang rendah. Wilayah alluvium merupakan daerah rawa-rawa yang terjadi karena 

gambut yang mengalami proses sedimentasi dari sungai-sungai didekatnya. 

Klimatoligi Berdasarkan letak astronomis, seluruh Kabupaten Siak bila 

dilihat dari iklim matahari, seluruhnya terletak di daerah tropis, sehingga iklim 

yang berlaku di daerah ini juga iklim tropis dengan suhu udara berkisar antara 

250C sampai dengan 320C dan kelembaban udara 88,9% per bulan. Menurut 

klasifikasi iklim Koppen, Kabupaten Siak dengan curah hujan yang hampir 

merata di sepanjang tahun. Jumlah rata-rata hari hujan pada tahun 2014 mencapai 

93 hari dan curah hujan rata-rata sebesar 1.700  mm. Pada tahun 2014 rata–rata 

curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Bunga Raya yakni 222 mm per bulan 

per tahun. Sementara jumlah hari hujan paling banyak di Kecamatan Lubuk 

Dalam sejumlah 12 hari dalam sebulan.  

Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 Km2 atau 9,74%  dari total luas 

wilayah Provinsi Riau, merupakan wilayah terluas ke-6 kabupaten/kota di 

Provinsi Riau dengan pusat administrasi di Kota Siak Sri Indrapura. Wilayah 

Kabupaten Siak memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 9 kelurahan, 114 
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kampung dan 8 kampung adat. Selanjutnya data kecamatan dan luasnya dapat 

dilihat pada Tabel 4.1 

Secara administratif batas wilayah Kabupaten Siak adalah sebagai berikut : 

Sebelah Utara     : Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Kepulauan Meranti; 

Sebelah Selatan  : Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kota Pekanbaru; 

Sebelah Timur    : Kabupaten Bengkalis, KabupatenPelalawan dan Kabupaten 

Kepulauan Meranti; 

Sebelah Barat    : Kabupaten Bengkalis, Kabupaten RokanHulu, Kabupaten 

Kampar dan KotaPekanbaru. 
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Tabel 4.1 Kecamatan dan Luas Wilayah di Kabupaten Siak  

 
No 

Kecamatan Ibukota Jumlah Kampung 

Luas 

Wilayah 

(Km
2
) 

1 Minas Minas 5 346,35 

2 Kandis Kandis 11 1493,65 

3 Siak Siak Sri Indrapura 8 894,17 

4 Sungai Apit Sungai Apit 15 1.346,33 

5 Sungai Mandau Muara Kelantan 9 1705,00 

6 Kerinci Kanan Kerinci Kanan 12 128,66 

7 Lubuk Dalam Lubuk Dalam 7 155,09 

8 Tualang Tualang 9 343,60 

9 Koto Gasib Pangkalan Pisang 11 704,70 

10 Dayun Dayun 11 232,24 

11 Bunga Raya Bunga Raya 10 151,00 

12 Mempura Benteng Hilir 8 437,45 

13 Sabak Auh Bandar Sungai 8 73,38 

14 Pusako Dusun Pusaka 7 544,47 

Jumlah 131 8.556,09 

Sumber : Bagian Administrasi  Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Siak, 
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4.2. Sejarah Instansi 

Dinas Perhubungan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah 

untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Siak di sektor perhubungan yang 

dibentuk  sejak dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 24 Tahun 

2001 tanggal 26 November 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Daerah Kabupaten Siak, dimana Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2001 

tersebut direvisi kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak menjadi 

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Siak. Dalam kedudukan, susunan organisasi, tugas 

dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan didasari Peraturan Bupati  Siak 

Nomor 75 Tahun 2016. Dimana Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daeah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perhubungan 

yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Siak. 

Dinas Perhubungan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan urusan 

Pemerintah Daerah berdasarkan Azaz Otonomi dan tugas Pembantu di bidang 

Perhubungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Dinas 

Perhubungan mempunyai fungsi sebagai berikut :  

a. Merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan; 

b. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan 

kebijakan dibidang perhubungan untuk kepentingan Pemerintah Daerah dan 

Masyarakat; 

c. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan dibidang perhubungan 

sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah; 
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d. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut 

bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan; 

e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan; 

f. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan; 

g. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya; 

h. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang Perhubungan 

sesuai dengan sifat dan keperluannya; 

i. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan 

pelayanan jasa Perhubungan; 

j. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD. 
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4.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Siak 
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4.3.1. Kepala Dinas  

Kepala Dinas Perhubungan Mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang di tugaskan kepada daerah . 

Kepala Dinas dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan 

daerah; 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan 

daerah; 

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan yang menjadi 

kewenangan daerah; 

d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas dan fungsinya. 

4.3.2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam 

melaksanakan penyusunan kebijakan, mengkoordinasikan bidang – bidang, 

membina, melaksankan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, 

sarana prasarana, ketenangan, kerumahtanggaan dan kelembangaan. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sekretaris 

mempunyai fungsi : 

a. Penyusunan rancangan kebijakan dinas; 
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b. Pengordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD); 

c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, 

pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas; 

d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, 

keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan 

kelembagaan;  

e. Pengelolaan urusan rumahtangga, surat menyurat, karsipan, hubungan 

masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan; 

f. Pelaksanaan analis jabatan dan beban kerja; 

g. Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas; 

h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; 

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan serta bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Kepala Sub 

Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas merancang 

operasionalisasi memberikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkian kegiatan administrasi umum dan kepegawaian 

dan membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan kegiatan dengan fungsi : 
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a. Membuat rencana operasionalisasi program kerja sub bagian umum dan 

kepegawaian; 

b. Melakukan kegiatan surat menyurat; 

c. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi; 

d. Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara; 

e. Mengelola administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku ; 

f. Mengelola Administrasi aset daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku; 

g. Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaa, 

LP2P/LHKPN/LHKASN; 

h. Mengelola administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan 

evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara; 

i. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam 

upaya meningkatkan produktifitas kerja; dan 

j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam kelancaran pelaksaan tugas. 

b. Sub Bagian Penyusunan Program 

Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan 

operasionalisasi kerja, memberikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, 

mengatur, mengevaluasi dan melaporkan tugas dan membantu Sekretaris dalam 

menyelenggarakan kegiatan.  
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Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi : 

a. Menyusun rencana operasional Program kerja sub bagian penyusunan 

program; 

b. Mendistribusikan tugas dan memberikan petunjuk kepada staf; 

c. Memberikan petunjuk operasional kegiatan kepada stafnya; 

d. Menyusun rencana perjalanan dinas; 

e. Mengendalikan rencana tahunan; 

f. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan; 

g. Melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan 

yang berlaku; 

h. Mengumpulkan dan mengelola data laporan hasil kegiatan; 

i. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data 

ststistic serta informasi; 

j. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis (RENSTRA); 

k. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi kegiatan ; 

l. Melaksanakan penyusunan bahan laporanb akutabilitas kinerja instansi 

Pemerintah (LAKIP); 

m. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RASK/DASK; 

n. Melaksanakan Inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan 

kegiatan; 

o. Mengevaluasi hasil program kerja; 

p. Membuat laporan hasil kegiatan; 
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q. Membimbing, mengendalikan dan mengevalusi hasil kerja bawahan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan 

r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Sub Bagian Keuangan  

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menerangkan opreasional, 

memberikan petunjuk, memberikan tugas, menyelia, mengatur, mengevaluasi, 

dan melaporkan urusan keuangan, kegiatan kebendaharawan dalam rangka 

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan membantu 

Sekretaris dalam menyelenggarakan administrasi keuangan dengan fungsi : 

a. Membuat rencana operasioanl program kerja sub bagian keuangan;  

b. Membuat daftar usulan kegiatan; 

c. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian; 

d. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan keuangan 

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. Menyiapkan pembukuan setiap transanksi keuangan pada buku kas umum; 

f. Melaksanakan perbendaharaan keuangan; 

g. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas; 

h. Mengajukan SPP untuk pengisin kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas 

persetujuan penggunaan anggaran (kepala satuan kerja perangkat daerah/ 

lembaga teknis daerah yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan 

keputusan bupati; 
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i. Memberikan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi; 

j. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai 

dengan jadwal kegiatan atas persetuajuan pengguna anggaran; 

k. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan mendatangani surat 

Pertanggung Jawaban (SPJ) atas penerimaan atas pengeluaran kas beserta 

lampirannya dan laporan bulanan; 

l. Mengevaluasi hasil program kerja; 

m. Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir Laporan Realisasi Fisik 

dan Keuangan (RFK); 

n. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam 

upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan 

o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

4.3.3. Kepala Bidang Perhubungan Darat  

Kepala Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas Melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan 

pelaporan bidang perhubungan darat, dalam menyelenggarakan kegiatan yang 

berkaitan dengan penyelenggarakan Perhubungan Darat dengan fungsi : 

a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, 

rekayasa lalu lintas, penerangan jalan umum, angkutan, sarana dan prasarana 

lalu lintas ; 

b. Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen lalu lintas, 

rekayasa lalu lintas, penerangan jalan umum, angkutan, sarana dan prasarana 

lalu lintas; 
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c. Penyiapan bahan evalusi dan pelaporan di bidang managemen lalu lintas, 

rekayasa lalu lintas, penerangan jalan umum, angkutan, sarana dan prasarana 

lalu lintas; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

Dalam melaksanakan fungsi tersebut dibantu oleh kepala Seksi manajemen 

dan rekayasa lalu lintas, kepala seksi lanjutan sarana jalan dan perkereta apian, 

kepala seksi prasarana lalu lintas . 

a. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas  

Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Perhubungan Darat dalam menyelenggarakan 

kegiatan yang berkaitan dengan Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan 

Perkeretaapian dengan fungsi : 

a. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi manajemen dan rekayasa lalu 

lintas; 

b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan dibidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ 

Kabupaten; 

c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan perlengkapan jalan dijalan 

kabupaten dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten; 

d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 

e. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karir,dan  
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f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

b. Seksi angkutan, sarana jalan dan perkeretaapian 

Seksi angkutan, sarana jalan dan perkeretaapian mempunyai tugas pokok 

membantu Kepala Bagian Perhubungan Darat dalam menyelenggaraan kegiatan 

yang berkaitan dengan Seksi angkutan sarana jalan dan perkeretaapian yang 

menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dengan fungsi : 

a. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi angkutan sarana jalan dan 

perkeretaapian; 

b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan angkutan jalan dan 

perkeretaapian untuk jasa angkutan orang dalam daerah kabupaten, penetapan 

kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam satu daerah 

kabupaten,penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam satu 

daerah kabupaten,penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan yang 

menghubungkan satu daerah kabupaten; 

c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan dibidang pengujian sarana berkala kendaraan 

bermotor; 

d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 

e. Menilai Prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karir, dan  
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f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Seksi Prasarana Lalu Lintas  

Seksi Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas pokok membantu Kepala 

Bidang Perhubungan Darat dalam menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan 

dengan Seksi Penunjung dan Fasilitas Perhubungan Darat denga  fungsi : 

a. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi sarana dan prasarana lalu 

lintas; 

b. Melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana terminal penumpang tipe 

c dan penetapan kelas atasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api 

kabupaten;  

c. Melakukan Penyiapan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi 

dan pelaporan di bidang pembangunan terminal pennumpang tipe c, 

penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas 

helikopter dan penertiban izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi 

prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam satu (satu) 

daerah kabupaten dan bidang pengoperasian serta perawatan terminal 

penumpang tipe C, Izin pembangunan dan izin operasi prasarana 

perkeretaapian umum yang jarigan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah/ 

kabupaten/kota; 

d. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 
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e. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; 

dan 

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

meupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kellancaran pelaksanaan tugas; 

4.3.4. Kepala Bidang Perhubungan Laut 

Kepala Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas pokok membantu 

Kepala Dinas dalam melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan dan 

penyelenggaraan angkutan laut dengan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang laut dan angkutan sungai, 

danau dan penyeberangan; 

b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan; 

c. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan dibidang angkutan sungai, danau 

dan penyeberangan; 

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan bauk secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

Dalam melaksanakan fungsi tersebut dibantu oleh Kepala Seksi 

Kepelabuhanan, Kepala Seksi Angkutan Laut, anau dan Penyeberangan,  Kepala 

Seksi Jasa Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran. 
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a. Kepala Seksi Kepelabuhanan 

Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas merancangkan 

operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggarakan tugas seksi fasilitas dan 

kepelabuhanan dengan fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program kerja seksi kepelabuhanan sebagai pedoman 

dan acuan kerja; 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian, pembinaan dan 

pengawasan kegiatan pengusaha dan pengelolaan pelabuhan, pengelolaan 

dermaga, pengawasan pelabuhan, pelayanan distribusi, pendataan kapal, 

pengembangan/pemeliharaan fasilitas pelabuhan serta pendalaman kolam dan 

jalur pelayaran; 

c. Menyusun sistem dan prosedur pelayanan jasa kepelabuhanan; 

d. Menyusun penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas 

ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam 

daerah kabupaten; 

e. Menyusun dan Menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP Pelabuhan 

pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau; 

f. Menyusun pembangunan, dan menyusun penerbitan izin pembangunan dan 

pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau; 

g. Menyusun penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan, izin izin 

pengoperasian pelabuhan selama 24 jam, izin pengembangan pelabuhan, izin 
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pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam 

DLKR/DLKP di pelabuhan pengumpan lokal 

h. Melaksanakan penanggulangan pencemaran di kawasan pelabuhan; 

i. Merumuskan kebijakan teknis pemberian izin kerja keruk; 

j. Melaksanakan pemantauan, pengumpulan data, analisis sserta evaluasi kinerja 

operasional pelabuhan; 

k. Melaksanakan inventarisasi jumlah pelabuhan yang ada di wilayah kabupate; 

l. Menyusun dan pengkoordinasiaan penetapan tariff jasa fasilitas pelabuhan; 

dan 

m. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Seksi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penteberangan  

Seksi Angkutan Laut, Sungai, Danau dan Penteberangan mempunyai tugas 

operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggarakan tugas Seksi Angkutan Laut, 

Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai fungsi : 

a. Menyusun rencana dan program seksi Jasa Angkutan laut, sungai, danau dan 

penyeberangan sebagai pedoman dan acuan kerja; 

b. Menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengendalian 

kegiatan angkutan laut, sungai danau dan penyeberangan serta pengawasan 

kegiatan bongkar muat barang, penumpang, usaha penunjang kinerja; 
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c. Menyusun bahan perumusan teknis penetapan lintas penyeberangan  dan 

persetujuan pengoperasian kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah 

Kabupaten ; 

d. Menyusun bahan perumusan teknis penerbitan izin usaha angkutan laut, 

angkutan laut pelayaran rakyat, penyelenggaraan angkutan sungai dan danau 

bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dalan Daerah 

Kaabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten ; 

e. Menyusun bahan perumusan teknis penerbitan izin trayek penyelenggaraan 

angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah 

kabupaten/kota; 

f. Melaksanakan pemantauan, pengumpulan data, analisis serta evaluasi kinerja 

angkutan laut, kinerja jaringan trayek dan lintas angkutan laut, sungai danau 

dan penyeberangan; 

g. Menyusun rencana pengembangan jaringan trayek dan lintas angkutan laut, 

sungai danau dan penyeberagan; 

h. Melaksanakan koordinasi tata cara pengembangan jaringan trayek dan lintas 

angkutan laut, sungai danau dan penyeberangan; 

i. Melaksanakan pemberian bantuan teknis dan manajemen penyelenggaraan 

angkutan laut, sungai danau dan penyeberangan kepada operator angkuatan 

laut, sungai danau dan penyeberangan; 

j. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 
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c. Seksi Jasa Kepelabuhanan dan keselamatan Pelayaran 

Seksi Jasa Kepelabuhanan dan keselamatan Pelayaran mempunyai tugas 

merancang operasionalisasi, memberikan tugas, memberikan petunjuk, 

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggarakan tugas 

Seksi Kesalamatan Pelayaran mempunyai fungsi : 

a. Menyusun rencana kerja dan program seksi Jasa Kepelabuhanan dan 

keselamatan pelayaran sebagai pedoman dan acuan kerja; 

b. Menyusun bahan perumusan teknis pengendalian dan pengawasan kegiatan 

pelayaran samudera, nusantara, pelayaran rakyat dan perintis; 

c. Menyusun bahan perumusan teknis penerbitan izin usaha jasa terkait dengan 

perawatan dan perbaikan kapal; 

d. Menyusun penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan 

pelabuhan pengumpan lokal; 

e. Menyusun Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan 

pengumpan lokal; 

f. Melaksanakan patroli dan bantuan SAR di pelabuhan; 

g. Memerikasa dan pelaporan secara berjenjang hasil pemeriksaan muatan 

(manifest) kapal GT 7 kebawah; 

h. Melaksanakan pengawasan pengukuran serta pendaftaran kapal berukuran GT 

7 kebawah/trayek; 

i. Melaksanakan Pemeriksaan terhadap persyaratan kelayakan dan 

perlengkapan kapal GT 7 kebawah; 

j. Merumuskan kebijakan teknis penerbitan pas kecil dan sertifikat keselamatan; 
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k. Mengawasi dan pemeriksaan alat bantu navigasi dan perlengkapan 

keselamatan di atas kapal; 

l. memantau serta pembuatan laporan kecelakaan kapal yang terjadi di wilayah 

perairan kabupaten; 

m. menyusun rencana pembangunan fasilitas keselamatan di alur pelayaran di 

wilayah perairan kabupaten sesuai dengan kewenangan nya; dan  

n. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

4.3.5. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas   

Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Lalu Lintas  mempunyai 

tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, 

menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan pekasanaan tugas bidang 

pembinaan dan pengawasan dan membantu Kepala Dinas dalam 

menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan denga Pembinaan dan pengawasan 

dengan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang andalalin, perparkiran, 

keselamatan LLAJ dan Pengendalian Lalu Lintas; 

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang andalalin, perparkiran, 

keselamatan LLAJ dan Pengendalian Lalu Lintas; 

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang andalalin, perparkiran, 

keselamatan LLAJ dan Pengendalian Lalu Lintas; dan 
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d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertilis 

maupun lisan sesuai kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam 

rangka kelancaran pelaksanaan tugas; 

Dalam melaksanakan fungsi tersebut dibantu oleh Kepala Seksi Andalalin 

dan Perparkiran, Kepala Seksi Keselamatan LLAJ, dan Kepala Seksi 

Pengendalian Lalu Lintas. 

a. Kepala Seksi Andalalin dan Perparkiran  

Kepala Seksi Andalalin dan Perparkiran mempunyai tugas merancangkan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pekasanaan penyelenggaraan tugas seksi 

Andalalin da Perparkiran dengan fungsi : 

a. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi Andalalin dan Perparkiran; 

b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebujakan serta 

evaluasi dan pelaporan dibidang persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas 

dan penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker untuk 

jalan kabupaten; 

c. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang perparkiran; 

d. Membagi Tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 

e. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir; 

dan 
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f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

b. Kepala Seksi Keselamatan LLAJ 

Kepala Seksi Keselamatan LLAJ mempunyai tugas  merancangkan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pekasanaan penyelenggaraan tugas seksi 

pengelolaan data dengan fungsi: 

a. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi Keselamatan Lalu Lintas; 

b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebujakan serta 

evaluasi dan pelaporan dibidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas 

jalan di kabupaten, identifikasi laik fungsi jalan daerah rawan kecelakaan, 

manajemen dan penanganan keselamatan di jalan kabupaten, fasilitas promosi 

dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan keselamatan 

pengusahaan angkutan umum; 

c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 

d. Menilai Prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karir; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

c. Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas 
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Kepala Seksi Pengendalian Lalu Lintas mempunyai tugas  merancangkan 

operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, 

mengevaluasi dan melaporkan pekasanaan penyelenggaraan tugas seksi 

pembinaan dan penyuluhan dengan fungsi : 

a. Melaksanakan rencana dan program kerja seksi Pengendalian lalu lintas di 

Bidang Perhubungan; 

b. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanan kebijakan serta 

evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan hokum oleh PPNS di bidang lalu 

lintas;  

c. Membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas; 

d. Menilai Prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan 

karir; dan 

e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis 

maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya 

dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas. 

 

 


