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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan

Undang-undang No. 6 Tahun 1965 tanggal 14 Juni 1965 (LN RI No. 49).

Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur pulau Sumatera, merupakan

gerbang selatan Propinsi Riau, dengan luas daratan 11.605,97 km² dan peraiaran

7.207 Km² berpenduduk kurang lebih 683.354 jiwa yang terdiri dari berbagai

etnis, Indragiri Hilir yang sebelumnya dijuluki ”Negeri Seribu Parit” yang

sekarang terkenal dengan julukan “NEGERI SERIBU JEMBATAN” dikelilingi

perairan berupa sungai-sungai besar dan kecil, parit, rawa-rawa dan laut, secara

fisiografis Kabupaten Indragiri Hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah

dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter di atas permukaan laut dan

dipengaruhi oleh pasang surut.

 0 36' Lintang Utara

 1 07' Lintang Selatan

 104 10' Bujur Timur

 102 30' Bujur Timur

Dengan batas-batas wilayah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

 Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Pelalawan.

 Sebelah Selatan berbatas dengan Kab. Tanjung Jabung Prop. Jambi.

 Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Indragiri Hulu.

 Sebelah Timur berbatas dengan Propinsi Kepulauan Riau.
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4.1.1 Fisiografi

Sebagian besar dari luas wilayah atau 93,31% daerah Kabupaten Indragiri

Hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah

rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri atas

pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953,06 ha dengan

rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 Meter dari permukaan laut.

Sedangkan sebagian kecilnya 6,69% berupa daerah berbukit-bukit dengan

ketinggian rata-rata 6-35 meter dari permukaan laut yang terdapat dibagian selatan

Sungai Reteh Kecamatan Keritang, yang berbatasan dengan Propinsi Jambi .

Dengan ketinggian tersebut, maka pada umumnya daerah ini dipengaruhi

oleh pasang surut, apalagi bila diperhatikan fisiografinya dimana tanah-tanah

tersebut terbelah-belah oleh beberapa sungai, terusan, sehingga membentuk

gugusan pulau-pulau.

Sungai yang terbesar di daerah ini adalah Sungai Indragiri Hilir yang

berhulu di penggunungan Bukit Barisan (Danau Singkarak), sungai Indragiri

mempunyai tiga muara ke Selat Berhala, yaitu di Desa sungai Belu, Desa Perigi

Raja dan Kuala Enok.

Sedangkan sungai-sungai lainnya adalah : Sungai Guntung, Sungai

kateman, Sungai Danai, Sungai Gaung, Sungai Anak Serka, Sungai Batang

Tuaka, Sungai Enok, Sungai Batang, Sungai Gangsal, yang hulunya bercabang

tiga yaitu Sungai Gangsal, Sungai Keritang, Sungai Reteh, Sungai Terap, Sungai
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Mandah, Sungai Igal, Sungai Pelanduk, Sungai Bantaian, dan sungai Batang

Tumu.

Pulau-pulau yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir pada umumnya

telah di diami penduduk dan sebagian diusahakan penduduk untuk dijadikan

kebun-kebun kelapa, persawahan pasang surut, kebun sagu dan lain sebagainya.

Gugusan pulau tersebut meliputi : Pulau Kateman, Pulau Burung, Pulau

Pisang, Pulau Bakong, Pulau Air Tawar, Pulau Pucung, Pulau Ruku, Pulau Mas,

Pulau Nyiur dan pulau-pulau kecil lainnya. Disamping gugusan pulau tersebut

maka terdapat pula selat-selat/terusan kecil seperti : Selat/Terusan Kempas,

Selat/Terusan Batang. Selat/Terusan Concong. Selat/Terusan Perawang,

Selat/Terusan Patah Parang, Selat/Terusan Sungai Kerang, dan Selat/Terusan

Tekulai. Selain selat/terusan alam terdapat pula terusan buatan antara lain :

Terusan Beringin, Terusan Igal, dan lain-lain Selain itu di daerah ini juga terdapat

danau dan tanjung yakni Danau Gaung, Danau Danai dan Danau Kateman,

sedangkan tanjung yang ada di Indragiri Hilir adalah Tanjung Datuk dan Tanjung

Bakung.

4.1.2. Struktur Tanah

Pada umumnya struktur tanah di Kabupaten Indragiri Hilir terdiri atas

tanah Organosol (Histosil). Yaitu tanah gambut yang banyak mengandung bahan

organik. Tanah ini dominan diwilayah Indragiri Hilir terutama dataran rendah

diantara aliran sungai. Sedangkan disepanjangan aliran sungai umumnya terdapat
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formasi tanggul alam natural rivel leves yang terdiri dari tanah-tanah Alluvial

(etisol) dan Gieihumus (Inceptisol).

4.1.3. Vegetasi

Vegetasi alami dari daerah tanah-tanah organosol, alluvial dan gieihumus

adalah hutan pematang, hutan rawa prier, hutan rawa skunder, hutan pasang surut,

penggunaan lahan untuk hutan lebat, belkar dan sejenisnya pada tahun 1994

seluas 841.242 ha. Luas areal perkebunan meningkat dari 379.760 ha menjadi

464.802 ha atau meningkat 8,50% dibandingkan dengan periode sebelumnya,

sedangkan total produksi hasil perkebunan juga mengalami peningkatan dari

283.266 ton menjadi 416.690 ton baik sebesar 133.424 ton atau 13,34%.

4.1.4. Iklim

Topograpi daerah Indragiri Hilir terdiri dari daratan dan perairan yang

beriklim tropis basah, curah hujam 1300 mm, hujan turun antara bulan oktober

sampai bulan maret setiap tahunnya. Sedangkan musim kemarau kadang-kadang

hujan tidak turun selama 3 bulam lamanya, sehingga menimbulkan kseulitan air

bersih, pengairan dan sebagainya. Angin yang bertiup sepanjang tahun adalah

angin utara dan angin selatan. Pada waktu musim angin utara terjadi musim

gelombang, serta air pasang yang cukup tinggi, yang membawa air laut berkadar

garam kehulu sungai, sehingga membawa pengaruh terhadap tingkat kesuburan

bagi tanaman tertentu yang tidak tahan terhadap kadar air dengan tingkat keasinan

tinggi.
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4.1.5. Pengairain

Secara geografis wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi

perairan laut dan perairan umum yang cukup luas daratan yang dapat

dikembangkan usaha budidaya perikanan, berpeluang bagi investor untuk

menanamkan investasi baik dibidang penangkapan khususnya diperairan lepas

panta dan dibidang budidaya perikanan (tambak, keramba, budidta kerang

anadara, dan kolam). Disamping sungai-sungai dan selat di Kabupaten Indragiri

Hilir banyak terdapat parit-parit, baik keberadaannya secara proses alami atau

yang dibuat manusia dimana sebagian besar berfungsi sebagai drainase pengairan

dan terasnportasi bagi masyarakat.

4.1.6. Potensi

Kabupaten Indraigiri Hilir menyimpan potensi besar dalam berbagai sektor

perekonomian, terutama dibidang perkebunan, perikanan atau kelautan dan

perindustrian dimana sampai saat ini belum tergarap secara maksimal. Disektor

perkebunan, beberapa komoditi unggulan adalah kelapa lokam kelapa hibrida,

kelapa sawit dan sagu. Kabupaten Indragiri Hilir terbagi atas 20 kecamatan, 18

kelurahan, dan 174 desa. Kota Tembilahan yang terletak di Kecamatan

Tembilahan merupakan ibukota Kabupaten Indragiri Hilir dibangun diatas tanah

berawa yang dialiri sunga Indragiri merupakan urat nadi jalur perhubungan air.

Kuala Enok merupakan kota pelabuhan yang berpotensi sentra industri kelapa,

yang dahulunya hanya ditempuh menggunakan transportasi air, dan sekarang telah

dapat ditempuh melalui jalur darat, karena telah dibukanya jalan darat sebagai
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akses menuju pelabuhan samudera. Sungai Guntung di kecamatan Kateman

adalah tempat lainnya yang menarik untuk dijadikan perdangan dan industri.

Kabupaten Indragiri Hilir juga memilik Bandar Udara, yaitu bandara

Tempuling yang telah diuji coba dan telah dioperasikan melayani keberangkatan

jemaah haji menuju Batam. Nantinya bandara Tempuling dioperasikan melalui

rute penerbangan regional sehingga membuat daerah ini makin mudah diakses

sebagai pintu gerbang Riau menuju kancah ekonomi global. Sebagai sebuah

daerah yang kaya akan sumberdaya alam, dan menyimpan berbagai potensi

ekonomi, Kabupaten Indraigiri Hilir menjanjikan banyak kemungkinan dimasa

depan. Didukung letak geografis yang strategis, serta ditunjang tersedianya

berbagai infrasturktur dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan, daerah ini

merupakan daerah investasi yang layak diperhitungkan dalam era ekonomi global.

Untuk menunjang percepatan pertubuhan ekonomi dan mempermudah investasi,

pemerintah daerah telah membangun berbagai infrsruktur, terutama yang

berkaitan dengan sarana dan prasarana transportasi untuk mempermudah akses

dari dan keluar kabupaten Indragiri Hilir, baik melalui jalur darat maupun udara,

serta menciptakan iklim investasi yang kondusif yang mempermudah sektor

swasta untuk menjadi pelaku bisni didaerah ini.

4.2. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah dimana penyelenggaraan otonomi daerah adalah pelimpahan

kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri, atas dasa itu pula pemerintah



42

kabupaten Indragiri Hilir membentuk Dinas Perhubungan dengan dengan

Peraturan Daerah Nomor 30 tahun 2008.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Inforatika Kabupaten Indragiri Hilir

mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas

otonomi dn tugas pembantuan bidang perhubungan, komunikas dan informatika

serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh

pemerintah pusaat kepada daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang pergubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi

strategi bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong

kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu

ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal wilayah administratif

sehingga secara sistematik penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara

satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Tinjauan dari sisi penggunaan jasa angkutan adalah aksesbilitas waktu

tunggu yang relatif sungkat dan tarif juga relatif terjangkau. Sedangkan dilihat

dari sisi operator berkaitan dengan keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh

dari penyelenggaraan tersebut, sementara dari sisi egular adalah menjaga

keseimbangan antara penyedia jasa angkutan dengan perkembangan kebutuhan

masyarakat.

Selama terbentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hilir sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai kepala

dinas sebagai berikut:

1. H. Alimuddin. Rm (2000-2005)
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2. H. Edi Syafwannur (2005-2006)

3. H. Sofyan Sulaiman (2006-2009)

4. H.M. thaher (2009-2012)

5. H. Pahrolrozy (2012-2013)

6. H. Tantawi Jauhari (2013-2006)

7. H. Wiryadi (2016-S/d sekarang)

4.2.1. Visi dan Misi

Visi pembangunan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut: “terwujudnya penyelengaraan

dan pelayanan jasa transportasi yang tertib, aman, nyaman, lancar dan terjangkau

dalam menunjang pembangunan Indragiri Hili diberbagai sektor dalam rangka

untu mewujudkan masyararkat adil dan makmur”.

Kemudian visi tersebut dijabarkan dalam misi Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir yaitu:

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia pegawai Dinas

Perhubungan dan Informatika yang berkualitas, kreatif,produktif, dan

profesional,

2. Meningkatkan kemampuan sumber daya ekonomi melalui Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir, agar

setiap program yang telah direncanakan dapat mewujudkan secara nyata dan

tepat waktu.
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3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja sumber daya organisasi dalam

mendukung peranan dan fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hilir.

4. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan prasarana transportasi

angkutan darat, laut, udara, pos, dan telekomunikasi di Kabupaten Indragiri

Hilir.

4.2.2. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri  Hilir Nomor 30 Tahun

2008 terbentuklah Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perhubungan,

Komunikasi  dan Informatika Indragiri  Hilir dengan susunan organisasi  terdiri

dari:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan.

Tugas tersebut meliputi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidanh Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut, dan

perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika lingkup perhubungan darat,
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per perhubungan darat, perhubungan laut, dan perhubungan udara serta

bidang komunikasi dan informatika.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika lingkup perhubungan darat, per perhubungan darat,

perhubungan laut, dan perhubungan udara serta bidang komunikasi dan

informatika.

d. Pembinaan administrasi dan aparatur dilingkungan Dinas Perhubungan,

Komunikasi dan Informatika.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2. Bagian Sekretariat, membidangi 3 Subbagian yaitu:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian, adapun

tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian Umum dan

Kepegawaian

 Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, surat

menyurrat, ketatalaksanaan, kerasipan dan kepustakaan

 Penyelenggaran urusan rumah tangga, protokol, perjalanan dinas dan

kehumasan

 Pengelolaan administratif kepegawaian dan pelaksanaan pelayanan

administrasi kepegawaian
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 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

b. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala bagian keuangan dan perlengkapan mepunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas sekretaris lingkp keuangan dan perlengkapan. Untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian keuangan

dan perlengkapan

 Penyelengaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan

perlengkapan

 Penatausahaan keuangan dan perlengkapan

 Penyusunan laporan keuangan dan perlengkapan

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Sub bagian Perencanaan dan Pengendalian

Kepala subbagian perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan

pengendalian, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu

sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada subbagian

perencanaan dan pengendalian

 Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang
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 Pengooridinasian penyusunan rencana program dan kegiatan bidang-

bidang

 Penyelenggaraan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan bidang-bidang

 Penyusunan dan pengoordinasian pelaporan yang meliputi laporan

kinerja dinas, laporan akuntanbilitas, laporan pelaksanaan program

dan kegiatan dinas

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

3. Bidang Perhubungan Darat, 3 Seksi yaitu:

a. Seksi Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat

Kepala seksi sarana dan prasarana perhubungan darat mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat

lingkup dan prasarana perhubungan darat, untuk melaksanakan tugas

pokok serta fungsi tersebut meliputi:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan

prasarana perhubungan dara lingkup inventarisasi ketersedian dan

kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfataan

sarana dan prasaran perhubungan darat, proses pemberian izin

pembangunan prasarana perhubungan darat, pembangunan dan

pengatur alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang, rambu-rambu

keselamatan dan marka jalan, penyelenggaraan penerimaan

pendapatan asli daerah bidang perhubungan darat dan pelaksanaan
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inentarisasi dan pendaftaran perbekelan umum serta

pengakualifikasian urusan jasa trasnportsasi perhubungan darat.

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan

prasarana perhubungan dara lingkup inventarisasi ketersedian dan

kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfataan

sarana dan prasaran perhubungan darat, proses pemberian izin

pembangunan prasarana perhubungan darat, pembangunan dan

pengatur alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang, rambu-rambu

keselamatan dan marka jalan, penyelenggaraan penerimaan

pendapatan asli daerah, pendaftaran perbekelan umum serta

pengakualifikasian urusan jasa trasnportsasi perhubungan darat.

 Penyimpanan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan

prasarana perhubungan darat

 Pembinaan dan pengawasan lingkup sarana dan prasarana

perhubungan darat

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

b. Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat

Kepala seksi lalu lintas angkutan darat mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat lingkup

lalu lintas angkutan darat, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi

tersebut meliputi:
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 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas

angkutan darat lingkup inventarisasi dan pendataan serta

penyelengaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu

lintas angkutan darat, penyelenggaraan penertiban jaringan dan

pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan, dan

pemberian dispensasi penggunaan jasa angkutan darat

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan

darat lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelengaraan

koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas angkutan

darat, penyelenggaraan penertiban jaringan dan pelayanan pemberian

proses izin usaha, kartu pengawasan, dan pemberian dispensasi

penggunaan jasa angkutan darat

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas

angkutan darat

 Pembinaan dan pengawasan kebijakan teknis lingkup lalu lintas

angkutan darat

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup fungsinya

c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan  Perhubungan Darat

Kepala seksi kesalamatan dan pengawasan perhubungan darat

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidan perhubungan

darat lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat, untuk

melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
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 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan

dan pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan

perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai jalan dan

kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang serta

penertiban SPJK dan SPSK, dan penyelenggaraan penertiban

terminal kota dan pedesaan

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan

pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan

perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai jalan dan

kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang serta

penertiban SPJK dan SPSK, dan penyelenggaraan penertiban

terminal kota dan pedesaan

 Penyimpanan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup

keselamatan dan pengawasan perhubungan darat

 Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan

perhubungan darat

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinana kepala dinas

sesuai dengan lingkup tugasnya

4. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, 3 Seksi yaitu:

a. Seksi Kepelabuhan, Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut dan Sungai

Kepala seksi pelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut

dan sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang

perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana
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perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta

fungsi tersebut sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan,

sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup

inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin

pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan

sungai

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan,

sarana dan prasarana perhubungan laut dan sungai lingkup

inventarisasi ketersediaan dan kebutuhan, proses pemberian izin

pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan prasarana kepelabuhan perhubungan laut dan

sungai

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan,

saran dan prasarana perhubungan laut dan sungai

 Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan

prasarana perhubungan laut dan sungai

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan laut dan Sungai

Kepala seksi lalu lintas dan angkutan laut dan sungai mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut dan
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sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut dan

sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai

berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lalu lintas dan

angkutan laut dan sungai lingkup penerapan peraturan perundang-

undangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut dan sungai,

penyelenggaraan koordinasi penertiban angkutan penumpang

angkutan barang dan pelabuhan

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas dan

angkutan laut dan sungai

 Pembinaan dan pengawasan lingkup lalu lintas dan angkutan laut dan

sungai

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Angkutan Laut dan Sungai

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan angkutan laut dan

sungai mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang

perhubungan laut dan sungai lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana

perhubungan laut dan sungai, untuk melaksanakan tugas pokok serta

fungsi tersebut sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan

dan pengawasan angkutan laut dan sungai lingkup penerapan

peraturan perundang-undangan keselamatan pengguna/pemakai
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angkutan laut dan sungai, penyelenggaraan koordinasi penertiban

angkutan penumpang angkutan barang dan pelabuhan

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan

dan pengawasan angkutan laut dan sungai

 Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan

angkutan laut dan sungai

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

5. Bidang  Perhubungan Udara, 3 Seksi  yaitu:

a. Seksi Pembinaan Perhubungan Udara

Kepala seksi pembinaan perhubungan udara mempunyai tugas

melaksanak sebagian tugas kepala bidang perhubungan udara lingkup

pembinaan perhubungan udara, untuk melaksanakan tugas serta fungsi

tersebut yaitu sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan

perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis,

penyelenggaraan perundang-undangan kebandar udara,

penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, serta pembinaan personil

kebandar udara

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pembinaan

perhubungan udara lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis,

penyelenggaraan perundang-undangan kebandar udara,
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penyelenggaraan koordinasi lintas sektor, serta pembinaan personil

kebandar udara

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan

prasarana perhubungan udara

 Pembinaan dan pengawasan lingkup penyediaan, pengelolaan dan

pemanfaatan/penggunaaan sarana dan prasarana perhubungan udara

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

b. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Udara

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan udara

mempunyai tugas melaksanak sebagian tugas kepala bidang perhubungan

udara lingkup pembinaan perhubungan udara, untuk melaksanakan tugas

serta fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi

penyelenggaraan peraturan pengawasan perhubungan udara

lingkup penyelenggaraan perhubungan perundang-undangan

tentang keselamatan dan pengawasan perhubungan udara,

penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personil angkutan

penerbangan, penumpang, barang dan bahan berbahaya udara, dan

pemeriksaan kelayakan penerbangan, serta pemeriksaan bangunan

dan fasilitas atau sarana dan prasarana bandar udara.

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi

penyelenggaraan peraturan pengawasan perhubungan udara
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lingkup penyelenggaraan perhubungan perundang-undangan

tentang keselamatan dan pengawasan perhubungan udara,

penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan personil angkutan

penerbangan, penumpang, barang dan bahan berbahaya udara, dan

pemeriksaan kelayakan penerbangan, serta pemeriksaan bangunan

dan fasilitas atau sarana dan prasarana bandar udara.

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup sarana dan

prasarana perhubungan darat.

 Pembinaan dan pengawasan lingkup penyediaan, pengelolaan dan

pemanfataan/penggunaan sarana dan prasarana perhubungan udara

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

6. Bidang Komunikasi dan Informatika, 3 Seksi yaitu:

a. Seksi Pos  dan Telekomunikasi

Kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang komunikasi dan informatika

lingkup pos dan telekomunikasi, untuk melaksanakan tugas pokok serta

fungsi tersebut meliputi:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pos dan

telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan

telekomunikasi, penyelengaraan koordinasi dan kemitraan usaha

serta pengembangan sistem komunikasi dan pengembangan sistem
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komunikasi dan pengembanga sistem komunikasi informatika,

pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan

standar dan prosedur pembangunan sistem informasi manajemen

daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai

media promosi daerah.

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pos dan

telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan

telekomunikasi, penyelengaraan koordinasi dan kemitraan usaha

serta pengembangan sistem komunikasi dan pengembangan sistem

komunikasi dan pengembanga sistem komunikasi informatika,

pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio, penyelenggaraan

standar dan prosedur pembangunan sistem informasi manajemen

daerah, pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai

media promosi daerah.

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pos dan

telekomunikasi

 Pembinaan dan pengawasan lingkup penyelenggaraan pos dan

telekomunikasi

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.



57

b. Seksi Komunikasi dan Diseminasi Informasi

Kepala seksi komunikasi dan diseminasi informasi mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang komunikasi dan

informatika lingkup pos dan telekomunikasi, untuk melaksanakan tugas

pokok serta fungsi tersebut meliputi:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi komunikasi

dan diseminasi informasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis

dan pengaturan perundang-undangan, pengoordinasian pelaksanaan

komunikasi dan diseminasi informasi

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi komunikasi dan

diseminasi informasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan

pengaturan perundang-undangan, pengoordinasian pelaksanaan

komunikasi dan diseminasi informasi

 Penyiapan bahan perumusan kebijaka teknis lingkup komunikasi

dan diseminasi informasi

 Pembinaan dan pengawasan lingkup komunikasi dan diseminasi

informasi

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya

c. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi pembinaan dan pengawasan komunikasi dan

informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala
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bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekomunikasi,

untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi:

 Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi pembinaan

dan pengawasan komunikasi dan informatika lingkup

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan

pengaturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi serta

penyelanggaraan komunikasi dan diseminasi informasi, peningkatan

pengetahuan dan keterampilan SDM pengguna/pelaksana sistem

komunikasi dan informatika

 Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi pembinaan dan

pengawasan komunikasi dan informatika lingkup penyelenggaraan

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan pengaturan perundang-

undangan pos dan telekomunikasi serta penyelanggaraan komunikasi

dan diseminasi informasi, peningkatan pengetahuan dan

keterampilan SDM pengguna/pelaksana sistem komunikasi dan

informatika

 Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup pembinaan

dan pengawasan komunikasi dan informasi

 Pembinaan dan pengawasan lingkup komunikasi dan informatika

 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya
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Tabel 4.1 Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
No. Status Kepegawaian Laki-laki Perempuan Jumlah
1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) 78 17 95
2. Pegawai Honorer/Kontrak 147 28 175

Tabel 4.2 Pegawai Berdasarkan Pendidikan Formal
No. Status

Kepegawaian
Pendidikan Juml

ahS3 S2 S1 D4 D3 SLT
A

SLT
P

SD

1. Pegawai Negeri
Sipil

- 6 19 9 7 51 1 2 95

2. Pegawai
Honorer

- - 34 11 1 118 6 5 175

Tabel 4.3 Pegawai Berdasarkan Pangkat
No. Kepangakatan/Golongan Jumlah PNS
1. Penataan Utama Madya (IV/D) -
2. Pembina Utama (IV/C) 1
3. Pembina TK.1 (IV/B) 1
4. Pembina (IV/A) 2
5. Penata TK.1 (III/B) 16
6. Penata (III/C) 12
7. Penata Muda TK.1 (III/B) 6
8. Penata Muda (III/A) 7
9. Pengatur TK.1 (II/D) 7
10. Pengatur (II/C) 5
11. Pengatur Muda TK.1 (II/B) 29
12. Pengatur Muda (II/A) 7
13. Juru TK.1 (I/D) 1
14. Juru (I/C) -
15. Juru Muda TK.1 (I/B) -
16. Juru Muda (I/B) 1

Tabel 4.4 Pegawai Berdasarkan Diklat Struktural
No. Jenis Dilat Jumlah PNS
1. SPAMEN/PIM II 1
2. SPAMA/PIM I 5
3. ADUM/ADUMLA/PIM IV 16
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4.2.3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hilir

Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Indragiri Hilir:

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir

KEPALA DINAS

W I R Y A D I
NIP. 19620708 199003 1 006

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS

NAWAWI, S.SOS, M.SI
NIP. 19640219 198911 1 002

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN
DAN KEUANGAN

Hj. GUSTILAH, S.SOS
NIP. 19620808 199503 2 001

APRIDONI, S.KOM, M.KOM
NIP. 19830318 201001 1 011

BIDANG LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN BIDANG PELAKSANA

PENGEMBANGAN DAN
KESELAMATAN

EVAREAMON, S.SOS
NIP. 19710415 200012 1 004

ISNAWARDI
NIP. 19651002 199003 1 007

MEIZA HARDI, S.SOS
NIP. 19710501 199001 1 001

SEKSI LALU LINTAS
SEKSI PERENCANAAN DAN

PEMBANGUNAN PRASARANA
SEKSI PEMANDUAN MODA DAN

TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

R. TONI SUGESTIANA
NIP. 19621001 198803 1 012

RUDY ROSEVEL
NIP. 19640210 198606 1 003

DONY NOVRIZAL, STr
NIP. 19731211 200312 1 009

SEKSI ANGKUTAN
SEKSI PENGOPERASIAN

PRASARANA
SEKSI LINGKUNGAN

PERHUBUNGAN

A R D I
NIP. 19890202 200301 1 016

ZURESSKHAN KARIMUNBA, SE.
NIP. 19731211 200312 1 009

Hj. MARDEWI, S.SOS
NIP. 19720727 200502 1 005

UNIT PELAKSANAAN DISHUB
KECAMATAN

Sumber: Dinas Perhubungan Dan, Komunikasi Dan Informatika
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4.3. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Perhubungan

Berdasarkan peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 05 Tahun 2009

tentang pembentukan, tugas pokok dan fungsi unit pelaksanaan teknis (UPT)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Indragiri Hilir

sebagai berikut:

1. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Tembilahan, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Tembilahan

b. Kecamatan Tembilahan Hulu

2. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sungai Salak, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Tempuling

b. Kecamatan Kempas

3. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Concong Luar, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Kuala Indragiri

b. Kecamatan Concong

4. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Teluk Pinang, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Batang Tuaka

b. Kecamatan Gaung Anak Serka
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5. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kuala Lahang, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Gaung

6. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Khairiah Mandah, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Mandah

7. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pulau Burung, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Pulau Burung

b. Kecamatan Teluk Belengkong

8. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sungai Guntung, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Kateman

b. Kecamatan Pelangiran

9. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kuala Enok, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Tanah Merah

10. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Enok, meliputi wilayah

kerja:

a. Kecamatan Enok

11. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pulau Kijang, meliputi

wilayah kerja:

a. Kecamatan Reteh
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b. Kecamatan Sungai Guntung

12. UPT Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kotabaru, meliputi wilayah

kerja:

a. Kecamatan Keritang

b. Kecamatan Kemuning

13. UPT Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
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4.3. Gambaran Umum Terminal Bandar Laksamana Indragiri (BLI)

Terminal Bandar Laksamana Indragiri terletak pada Kecamatan

Tembilahan Hulu tepatnya di Kelurahan Tembilahan Hulu di Jalan Telaga Biru

yang merupakan Bagian Wilayah Kota (BWK) I dimana wilayah pada bagian ini

memiliki potensi untuk berkembang pesat dibandingkan wilayah-wilayah lainnya,

oleh karena itu membutuhkan prioritas penanganan  dan pengaturan fisik atau

berkembang pesat menjadi kawasan terbangun. Agar terjadi percepatan

perkembangan wilayah, harus didukung dengan sarana dan prasarana sebagai

bangkitan. Penempatan terminal pada lokasi ini juga didasarkan kepada potensi

dari wilayah tersebut untuk dibangunnya terminal yang terdapat didalam Rencana

Tata Ruang Kota (RTRK) Kota Tembilahan. Wilayah yang menjadi BWK I

meliputi wilayah Kelurahan Tembilahan Hulu dari parit 6 hingga parit 11 yang

merupakan bagian dari Kecamatan Tembilahan Hulu.

Lokasi dari Terminal Bandar Laksamana Indragiri termasuk kedalam

wilayah strategis ataupun wilayah yang menjadi prioritas dalam Kawasan

agropolitan tanaman pangan dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi

wilayah. Tidak hanya berpotensi sebagai wilayah yang berpotensi sebagai lahan

terbangun. Kawasan strategis ataupun kawasan andalan mempunyai pengaruh

yang sangat penting dalam lingkung Kabupaten terhadap kegiatan ekonomi,

sosial, budaya, dan lingkungannya. Dalam mendukung tujuan pembangunan

wilayah harus dilandasi oleh kebijakan dan strategi dalam penataan ruang wilayah

yang baik dan benar serta penempatan lokasi-lokasi fasilitas yang dapat

menunjang kegiatan masyarakat serta tepat sasaran.
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Terminal Bandar Laksamana Indragiri merupakan Terminal angkutan

umum Tipe B yang dibangun diatas lahan bekas TPA (Tempat Pembuangan

Akhir) yang terletak di Jalan Propinsi Kelurahan Tembilahan Hulu. Terminal

Bandar Laksamana Indragiri di resmikan pada awal tahun 2010 lalu oleh Bupati

Indragiri Hilir. Desain bangunan terminal dengan ciri khas melayu ini dibangun

dengan menggunakan dana tahun jamak “Proyek Multiyears” dengan biaya lebih

dari 14 Milyar Rupiah.

Pemilihan lokasi Terminal Tipe B di Kelurahan Tembilahan Hulu ini

dimaksudkan untuk pengembangan pusat kegiatan-kegiatan yang memicu

perkembangan pembangunan yang memiliki potensi untuk berkembang.

Penentuan lokasi di Kelurahan Tembilahan hulu ini juga dikarenakan kapasitas

terminal Tipe C yang lama yang ada di pusat kota sudah tidak mencukupi

menampung kendaraan umum yang semakin meningkat dan juga dapat

mengganggu kegiatan pusat kota. Luas areal lahan yang disediakan untuk

Terminal Bandar Laksamana Indragiri mencakup areal seluas 5 ha.
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Gambar 4.2 Struktur Kepengurusan Keberangkatan Kendaraan Angkutan

Penumpang Terminal Bandar Laksamana Indragiri

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Inhil, 2017

PO/Agen beraktivitas di Terminal
Bandar Laksamana Indragiri

Menjual tiket dan mengambil  surat
jalan di PO/Agen di Terminal BLI

Keberangkatan kendaraan ACC
Kepala Terminal BLI

Bayar Retribusi dan cap surat jalan
di pos Terminal BLI

Tujuan sesuai trayek

Antar Jemput Penumpang


