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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Deskripsi lokasi penelitian 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat itu 

dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut  Batin. Daerah ini terus 

berkembang  menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah menjadi 

Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak.Kota yang berjuluk Kota 

Bertuah ini bermula dari sebuah kampung yang berada di aliran Sungai Siak yang 

bernama Payung Sekaki.Pada awalnya, Payung Sekaki ini hanyalah sebuah 

ladang.Namun, akhirnya berkembang menjadi sebuah kampung. Adapun suku yang 

bermukim di sana adalah Suku Sinapelan yang mempunyai seorang kepala suku 

dengan sebutan Batin.  Daerah yang dulunya bernama Payung Sekaki ini kemudian 

berubah nama menjadi Batin Senapelan yang lebih dikenal dengan Senapelan atau 

Chinapelan. Namun juga ada yang menyebutnya Sungai Pelam.Wilayah Senapelan ini 

kemudian dipimpin oleh seorang Bujang Sayang.Seiring berjalannya waktu, wilayah 

kekuasaan yang dipimpin oleh Bujang Sayang ini meluas ke berbagai daerah.Hal 

tersebut tentu saja menimbulkan persaingan dengan negeri Petapahan yang terletak di 

Muara Sungai Tapung. 

Kota Pekanabru dibentuk berdasarkan Besluit Van Het Inlandsch Zelfbestuur 

Van Siak Nomer 1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari 

Kesultanan Siak.Namun pada tahun 1931, Pekanbaru domasukan kedalam wilayah 
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Kampar kiri sampai tahun 1942. Berdasarkan Undang- Undang Nomer 8 Tahun 1956 

Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi daerah otonom kecil dalam lingkungan 

Provinsi Sumatera Tengah, dan menjadi Kota Praja setelah keluarnya Undang-Undang 

Nomer 1 Tahun 1957. 

Pada tanggal 09 April tahun 1689, telah di perbaharui sebuah perjanjiaan antara 

kerajaan Johor dengan Belanda (VOC) dimanadalam perjanjian tersebut Belanda 

diberi hak yang lebih luas.Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap 

beberapa jenis barang dagangan.Selain itubelanda juga mendirikan Loji di Petapahan 

yang saat itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting. 

Kapal Bangsa Belanda saat itu, tidak bisa masuk ke Petapahan, sehingga 

Senapelan menjadi tempat pemberhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran 

ke Petapahan dilanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini, Payung 

Sekaki atau Senapelan menjadi tempat penumpukan berbagai komoditi perdagangan 

baik dari luar untuk di angkut ke pedalaman, maupun dari pedalaman untuk dibawa ke 

luar berupa bahan tambang, dan melihat letak Payung sekaki dan Senapelan sangat 

strategis, sehingga menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak dan Indrapura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin  Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana terletak disekitar lokasi 

Masjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat pekan atau pasar di 

Senapelan namun tidak berkembang.Kemudian usaha yang dirintis tersebut 

dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali yang bergelar Sultan 
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Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar 

Pelabuhan Pekanbaru Sekarang. 

Imam Suhil Siak mencatat, Senapelan yang kemudian lebih popuar disebut 

Pekanbaru, yang resmi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahn1204 H, 

Bersamaan dengan 21 Juni 1784 M oleh Sultan Muhammad Ali  Abdul Jalil 

Muazamsyah dibawah Pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian di tetapkan sebagai 

hari jadi Kota Pekanbaru.  

4.1.2 Letak Geografis 

 Kota Pekanbaru terletak antara 101°14’-101°34’ Bujur Timur dan 0°25’-0°45’ 

Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 

meter.Permukaan wilayah utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar 

antara 5-11 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 tanggal 07 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dengan ± 62,96 km² menjadi ± 

446,50 km², terdiri dari 8 kecamatan dan 45 Kelurahan atau Desadari hasil 

pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas 

wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km². Dengan meningkatnya kegiatan 

pembangunan maka meningkat pula lah kegiatan penduduk di segala bidang tentunya 

tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan lainnya semakin 

meningkat. Agar terciptanya ketertiban Pemerintah dan pembinaan wilayah yang 

cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 

Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan /Desa baru dengan Perda tahun 
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2003 menjadi 58 kelurahan /Desa. 53 Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah 

Kabupaten/ Kota: 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur  : Kabuparen Siak dan Kabupaten Pelalawan 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai Siak yang mengalir dari Barat ke Timur. 

Memiliki beberapa ank sungai seperti Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, 

Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan,Limau, Tampan, dan Suungai Sail, Sungai Aiak 

juga merupakan perhubungan laulu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota 

serta daerah lainnya. 

Kota Pekanbaru umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum 

berkisar antara 34,1°C-35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C-23°C. Kelembapan 

maksimum antara 96%-100% dan kelembapan minimum antara 46%-62% sedangkan 

curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar : 

1. musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember; 

2. musim kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. 

4.2 Trans Metro Pekanbaru 

Trans Metro Pekanbaru adalah sistem angkutan dengan system by the service di 

wilayah perkotaan Kota Pekanbaru.Trans Metro Pekanbaru di resmikan pada tanggal 

28 juni 2009 oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.Pemerinta kotaPekanbaru bekerja sama 

dengan Dirjen Perhubungan Darat KementrianPerhubungan, meluncurkan sistem 
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angkutan umum massal berbasis bus, yaitusistem Bus Rapit Transit dinamakan Trans 

Metro Pekanbaru untukmemberikan pelayananan angkutan umum bagi warga kota 

Pekanbaru danwilayah sekitarnya. 

Pengelolahan Trans Metro Pekanbaru dilaksanakan oleh PD.Pembangunan 

Pekanbaru, dibawah koordinasi dan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. 

Pada saat itu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) unit armadabus Trans Metro Pekanbaru, 

salah satu tujuan penting dalam mengembangkan sistem angkutan umummassal 

adalah menciptakan kesinambungan proses dalam pelayanan danoperasional yang 

berkaitan langsung dengan kebutuhan publik.Supaya berkelanjutan proses tersebut 

dapat terlaksana dengan baik danguna meningkatkankinerja PD. Pembangunan 

Pekanbaru sebagai pengelola Trans Metro Pekanbaru, pemerintahkota Pekanbaru 

berencana untukmenerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Daerah.Pelayanan publik yang terjangkau tanpa berorientasi kepada keuntungan, 

perludidukung dengan suatu standar pelayanan yang menjamin kualitas 

pelayananpublik yang disediakan oleh pemerintah sebagai salah satu 

indikatorkesejahteraan masyarakat yang dikenal sebagai Standar Pelayanan Minimal. 

Pada tanggal 1 Januari 2017 Pengelolaan bus Trans Metro Pekanbaru di 

pindahkan dialihkan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru oleh Pemerintah 

Daerah Kota Pekanbaru, dikarenakan telah habisnya masa kontrak bus Trans Metro 

dan PD. Pembangunan Kota Pekanbaru juga sudah beralih bidang properti, 

pengelolaan kawasan dan utilitas, PD. Pembangunan tersebut juga sudah berubah 

menjadi PT. Sarana Pembangunan Pekanbaru (SPP), yang mengurus segala perubahan 
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administrasi perusahaan. Menurut Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru (SEKDA), M. 

Noer mengatakan “bahwa selama bus Trans Metro Pekanbaru ini di kelola oleh PD. 

Pembangunan Kota Pekanbaru dinilai terus merugi” ini juga menjadi salah satu alasan 

Pemerintah Daerah memindah alihkan pengelolaan bus Trans Metro Pekanbaru ini 

dari PD. Pembangunan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, tepatnya pada 

UPTD Dinas Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP). 

Motto Trans Metro adalah, aman, nyaman, handal, dan terjangkau. Tujuan 

diadakan Trans Metro sebagai berikut: 

a. Mewujudkan Trans Metro Pekanbaru menjadi BLUD (badan layanan umum 

daerah) dalam rangka kemandirian pengelolaan keuangan dan SDM (sumber 

daya manusia); 

b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memberikan pelayanan 

yang optimal; 

c. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

untuk dapat meningkatkan kepuasan pengguna jasa; 

d. Penghematan biaya transportasi; dan 

e. Tersedianya angkutan umum masal yang aman dan nyaman dibidang 

transportasi. 

4.3 UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan (PAP) 

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota provinsi Riau telah menjadi salah satu daerah 

tujuan bisnis dan investasi. Berbagai peluang bisnis dan investasi yang tersebar di 
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wilayah ini mampu menarik minat pemodal untuk berkunjung.Sebagai penunjang 

dalam peluang bisnis dan investasi di Kota Pekanbaru, beberapa faktor yang ikut 

berperan adalah keamanan, ketertiban, kenyamanan, maupun kemudahan dalam 

transportasi. 

Memperhatikan perkembangan transportasi perkotaan yang ada dan terlepas dari 

krisis ekonomi yang melibatkan Indonesia sejak tahun 1997, kendaraan pribadi tetap 

merupakan moda transportasi yang dominan, baik untuk daerah urban maupun sub 

urban. Populasi pergerakan kendaraan pribadi yang begitu besar di daerah perkotaan 

ditambah dengan pola angkutan umum yang belum dikelola secara baik dan benar, 

menimbulkan biaya sosial yang sangat besar, waktu yang terbuang percuma, 

pemborosan  bahan bakar, depresiasi kendaraan yang terlalu cepat, kecelakaan lalu 

lintas, hilangnya opportunity cost, timbulnya stress, meningkatnya polusi udara, dan 

kebisingan. 

Kenyamanan, keamanan, privacy, fleksibilitas pergerakan dan prestise 

merupakan faktor-faktor utama yang menyebabkan kendaraan pribadi tetap memiliki 

keunggulan sebagai moda transportasi khususnya di daerah urban. Sementara itu 

Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) yang modern sebagai bagian integral dari 

ketahanan daya dukung kota (city survival) masih dalam tahap rancangan dan 

perencanaan dan belum berada di dalam alur utama (mainstream) kebijakan dan 

keputusan pemerintah dalam rangka menciptakan sistem transportasi kota yang 

berimbang, efisien dan berkualitas.  
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Sejak pertengahan juni 2009, kota Pekanbaru telah memiliki fasilitas angkutan 

umum dengan mengedepankan paradigma pelayanan angkutan umum yang baru dan 

berbeda dari sistem sebelumnya. Pemerinta kota Pekanbaru bekerja sama dengan 

Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan, meluncurkan sistem angkutan 

umum massal berbasis bus, yaitu sistem Bus Rapit Transit dinamakan Trans Metro 

Pekanbaru untuk memberikan pelayanann angkutan umum bagi warga kota Pekanbaru 

dan wilayah sekitarnya.  

Pada tanggal 18 Juni 2009 telah dimulai beroperasinya Bus Rapid Transit (BRT) 

atau Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) tersebut untuk 2 (dua) koridor yang 

dilayani 20 kendaraan berkapasitas 80 penumpang dengan rute Koridor 1 : Perumahan 

Pandau Permai – Ramayana dan Koridor 2 : Terminal AKAP BRPS - Kulim, dan oleh 

karena banyaknya permintaan masyarakat, maka pada tahun 2013 telah ditambah 

pengoperasian 8 Koridor Trans Metro Pekanbaru lainnya. Dalam mengoperasikan 

seluruh Koridor Trans Metro Pekanbaru tersebut maka perlu dibuatkan Kajian 2017 

terkait Biaya Operasional Kendaraan. 

Pada saat ini armada busway Trans Metro Pekanbaru bertambah yaitu 50 unit 

bus besar bantuan dari Kemenhub Tahun 2015, 25 unit bus sedang dari bantuan 

Kemenhub Tahun 2016. Total 75 unit bus yang dikelola UPTD PAP pengelolaan 

angkutan perkotaan.salah satu tujuan penting dalam mengembangkan sistem angkutan 

umum massal adalah menciptakan kesinambungan proses dalam pelayanan dan 

operasional yang berkaitan langsung dengan kebutuhan publik. Dan bertambah nya 

armada juga di sediakan halte di berbagai titik sudut kota di Kota Pekanbaru sebagai 
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salah satu fasilitas penting khusus untuk penumpang / masyarakat menggunakan 

busway. Berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru, Nomor : 442 tahun 2015 

tentang Penetapan Trayek dan Kode Trayek Angkutan Perkotaan di Kota Pekanbaru, 

maka untuk Trayek Utama Bus Angkutan Umum Massal, yaitu : 

Koridor 1 : PANDAU – PELITA PANTAI 

Perum. Pandau Permai - Jl. Pasir Putih - Jl. Kaharuddin NST  

Jl. Jend. Sudirman - Pelita Pantai. PP 

Koridor 2  : KULIM – TERM. BRPS 

Terminal BRPS – Jl. T.Tambusai -  Jl Jend.Sudirman  

Jl.H.Imam Munandar – PP 

Koridor 3 : PANAM - UIN - AKSES SUDIRMAN 

Kampus UIN - HR. Soebrantas – Jl.Soekarno Hatta – JL.Arifin 

Ahmad- Jl.Jend Sudirman PP 

Koridor 4A : PASAR TANGOR – RAMAYANA 

Ramayana – Jl.Jend Sudirman – Jl. Hang tuah – Pasar Tangor - 

PP 

Koridor 4B : RAMAYANA - TERM. BRPS 

Jl.Jend Sudirman – Jl.Ratulangi – Jl.A.Yani. Jl.Riau – 

Jl.Soekarno Hatta – Jl.T.Tambusai – Term BRPS – PP 

Koridor 5 : PELABUHAN SUNGAI DUKU – PATTIMURA 

Pelabuhan Sei. Duku – Jl.Dr. Soetomo – Jl. WR.Supratman. – Jl 

 Patimura – Jl. Diponegoro – Memutar mesjid Agung – 

Jl.Diponegoro – Jl.Patimura – Jl. WR.Supratman.– 

Jl.DR.Sutomo – Pel.Sei.Duku 

Koridor 6 : PANDAU –TERM. BRPS 
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BRPS –  Jl.T.Tambusai – Jl. SM.Amin -JL.HR.Soebrantas – Jl. 

Soekarno Hatta – Jl. Kaharudin Nasution – Jl.Pasir Puti – Perum 

Pandau – PP 

Koridor 7 : KERTAMA – TRI BAKTI 

Tri Bhakti – Jl. T. Tambusai – Jl. Paus – Jl. Arifin Achmad – Jl. 

Rambutan – Jl. Impres – Jl. Kartama PP 

Koridor 8A : KANTOR WALIKOTA – UNILAK 

JL. A.Yani. – Jl. Riau – Jl. Siak II – Jl. Sakinah – Jl. PCR – 

Unilak 

Koridor 8B : UNILAK - PALAS RAYA 

Jl. Yos Sudarso – Jl. Sri Meranti – Jl. Padat Karya – Jl. Siak II – 

JL. Sakinah – Jl. PCR 

 Berdasarkan penetapan trayek dank kode koridor di atas menjelaskan bahwa 

setiap daerah di Kota Pekanbaru telah di operasikannya bus Trans Metro Pekanbaru, 

dan kode koridor sebagai tanda pengenal bus Trans Metro Pekanbaru sehingga 

penumpang / masyarakat yang menggunakan bus tidak merasa kebingungan untuk 

menentukan bus apa yanag akan di naiki sesuai jurusan tujuan yang di tuju 

penumpang. Sudah terdapat 10 koridor dengan 10 wilayah besar di Kota Pekanbaru 

bus Trans Metro Pekanbaru telah beroperasi dan telah terlayani kebutuhan transportasi 

umum untuk masyarakat yang menggunakan bus ini. Koridor yang sudah terlayani, 

tetapi dalam pelaksanaan sarana angkutan umum masal (SAUM) kualiitas 

pelayanannya pada bus Trans Metro Pekanbaru harus lebih ditingkatkan agar 

masyarakat yang setiap hari bergantung pada bus Trans Metro lebih merasa puas 

terhadap kualitas pelayanan Bus Trans Metro ini.  
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4.4 Visi dan Misi UPTD PAP 

Bagi suatu perusahaan visi dan misi memiliki peranan yang sangat penting 

untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan perusahaan yang ingin dicapai. Maka 

dari itu adapun visi dan misi perusahaan PDSesuai dengan konsep BRT yang ideal 

dan kondisi eksternal yang ada, maka Pemerintah Kota Pekanbaru melalui UPTD PAP 

merumuskan visi bagi UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan, yaitu: 

”Menjadi organisasi yang mampu menyelenggarakan angkutan 

perkotaan umum massal yang aman, nyaman, handal dan 

terjangkau” 

Visi tersebut diturunkan dari semangat Pemerintah Kota untuk mewujudkan 

Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, pendidikan serta pusat 

kebudayaan Melayu. Untuk mencapai visi tersebut, maka dibutuhkan pengembangan 

sistem angkutan menuju ke sistem angkutan massal modern, yaitu BRT. Diharapkan 

UPT Pengelolaan Angkutan Perkotaan dapat menjadi organisasi yang mampu 

menyelenggarakan angkutan perkotaan umum dengan kriteria: 

 Aman: Angkutan yang bisa memberikan jaminan keamanan bagi setiap 

penumpangnya 

 Nyaman: Angkutan yang bisa memberikan keadaan yang menyenangkan 

bagi setiap penumpangnya; 

 Andal: Angkutan sebagai suatu sistem yang bisa terus memberikan jasa 

tanpa berhenti 
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 Terjangkau: Angkutan yang bisa digunakan oleh penumpang dari seluruh 

golongan ekonomi 

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi yang harus dicapai, antara lain:  

1. Melaksanakan pelayanan angkutan umum masal di perkotaan yang aman, 

nyaman, terjadwal, dan andal  

2. Mewujudkan kemandirian pengelola angkutan yang profesional 

3. Mewujudkan pola kerja petugas dan operator yang profesional 

4. Melaksanakan reformasi sistem angkutan umum dan budaya penggunaan 

angkutan umum 

5. Memberikan solusi terhadap permassalahan angkutan umum di sektor 

angkutan umum 

6. Mengembangkan sistem angkutan umum yang terintegrasi 

7. Mengembangkan struktur institusi yang berkesinambungan 

8. Mengembangkan sistem kelembagaan dengan berlandaskan GCG, 

Akuntabilitas, dan Transparansi 
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4.5 Struktur Organisasi UPTD PAP 

Gambar 1 : struktur organisasi UPTD PAP Trans Metro Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data : UPTD PAP Kota Pekanbaru/2018 

Struktur organisasi di atas menjelaskan bahwa Kepala UPTD PAP merupakan 

jabatan tertinggi di UPTD PAP Kota Pekanbaru, dan memiliki beberapa unit-unit 
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Wisnu 
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LAPANGAN 

SECURITY 
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KEUANGAN 

Marisa. M 
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Hafiz Zalvi 
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KASUBAG 

UNIT UKP 
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yang membantu kerja dari Kepala UPTD PAP Kota Pekanbaru.Pada unit operasional 

Trans Metro Pekanbaru kinerjanya dibantu oleh Pramudi, Pramugara, Pengawas 

Lapangan dan Security mereka mengemban tugas dan tanggung jawabnya masing-

masing. 

4.6 Tugas Pokok dan Fungsi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP) 

Tugas Pokok dan fungsi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan (PAP) adalah: 

A. Kepala UPTD PAP 

1. Menyiapkan Rencana Kerja. 

2. Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan. 

3. Menyusun Laporan. 

4. Pelaksanaan Evaluasi Tugas. 

5. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi 

6. kepegawaian, umum, perlengakapan, keuangan dan penyusunanprogram dinas. 

7. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan. 

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerjatahunan di 

lingkungan dinas. 

9. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-subbagian. 

10. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tatapersuratan, perlengkapan, 

umum dan rumah tangga dilingkungan dinas. 

11. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan danpengaturan rapat dinas, 

upacara serta keprotokolan. 
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12. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunandan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas. 

13. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan,ketertiban dan 

keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraandinas serta perlengkapan 

gedung kantor. 

14. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atausecara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawabmasing-masing. 

B. Unit Sarana PAP 

1. Urusan mekanik bus Trans Metro Pekanbaru dan BA. Senapelan. 

Bertugas dalam mengurusi mekanik mesin bus Trans Metro Pekanbaru, 

adanya tim khusus yang dibentuk untuk mengurusi apabila adanya kerusakan mesin 

pada bus, tim ini bekerja langsung turun ke lapangan untuk mengecek bus yang 

bermasalah. Terdapat beberapa tahapan tindakan yang dilakukan apabila terjadi 

kerusakan bus : 

a. Tindakan pertama, Adanya pemeliharaan bus Trans Metro Pekanbaru dan 

pengecekan secara berskala setiap harinya, agar mengurangi kerusakan 

yang parah di kemudian hari. Pengecekan mesin oleh tim yang turun 

langsung ke lapangan serta dilakukan perbaikan secara langsung oleh tim 

mekanik.  

b. Tindakan kedua, apabila terjadi kerusakan parah pada bus Trans Metro 

Pekanbaru dan sudah tergolong tidak layak pakai maka akan diberhentikan 

pengoperasian bus Trans Metro Pekanbaru ini. 
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2. Urusan kebersihan bus Trans Metro Pekanbaru 

Bertugas membersihkan bus Trans Metro Pekanbaru yang dilakukan setiap 

hari sebelum bus Trans Metro Pekanbaru di operasikan. Kebersihan dilakukan oleh 

petugas pramugara itu sendiri pada masing-masing bus Trans Metro Pekanbaru. 

C. Unit Prasarana PAP 

1. Urusan Perawatan Halte 

Perawatan halte juga dilakukan secara berskala perbulannya, seperti perawatan 

fasilitas halte yang rusak.memperbaiki segala fasilitas halte dan failitas pendukung 

halte yang rusak, Contoh nya, mengganti kaca halte yang pecah, mengganti lampu 

penerangan di dalam halte yang mati, memperbaiki atap halte yang mengalami 

kerusakan.  

2. Urusan Kebersihan Halte 

Bertugas dalam urusan kebersihan baik di dalam bus maupun di halte Trans 

Metro Pekanbaru. Urusan kebersihan ini bertugas mengatur dan membersihkan bagian 

di dalam halte setiap hari nya sesuai dengan jadwal yang telah di tetap kan oleh UPTD 

Trans Metro Pekanbaru. Urusan kebersihan ini dibentuk menjadi tim kebersihan halte 

Trans Metro Pekanbaru terdiri dari 5 pegawai honorer dan 1 koordinator petugas 

kebesihan. Petugas kebersihan ini bertugas untuk membersihkan halte ke seluruh halte 

Trans Metro Pekanbaru.  

Tabel 4.2 Lokasi Petugas Kebersihan Halte Trans Metro Pekanbaru 

tahun 2018 
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TITIK LOKASI NAMA LOKASI JALAN 

Lokasi A 
Jl. Sudirman, Jl. K.H. Nasution, Pasir Putih, 

Jl.Soekarno Hatta, Jl.A.Yani, Jl.Riau 

Lokasi B 
Jl.Tuanku Tambusai, Jl.A.Ahmad, Jl.S.M. 

Amin, Jl.Soebrantas, Jl. Imam Munandar 

Data : UPTD PAP Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru/2018 

Berdasarkan dari dua data diatas menjelaskan tentang nama petugas serta titik 

lokasi dan nama lokasi jalan untuk petugas kebersihan pada halte Trans Metro 

Pekanbaru. Tim ini bekerja setiap hari dari pukul 07.30 s/d 16.00 WIB , bekerja 

dengan lokasi yang telah ditentukan. Petugas berjumlah 5 orang dan satu diantaranya 

yaitu seorang koordinator kebersihan dan empat orang lainnya bertugas sebagai 

petugas yang membersihkan halte dan melaporkan hasil kerjanya kepada koordinator 

kebersihan. 

3. Unit Operasional Trans Metro Pekanbaru 

1. Urusan Penjadwalan Operasional Trans Metro Pekanbaru 

Bertugas membuat dan mengatur jadwal operasional bus Trans Metro 

Pekanbaru di muali dari jadwal keberangkatan, pemberhentian bus, jadwal istirahat 

serta jadwal transit bus Trans Metro Pekanbaru 

2. Urusan Evaluasi Kerja 

Bertugas mengevaluasi operasional Trans Metro Pekanbaru, dalam mencapai 

sasaran dan tujuan Dinas Perhubungan terutama UPTD PAP dalam pelaksanaan bus 

Trans Metro Pekanbaru ini sesuai standar kinerja menurut Peraturan Menteri 
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Perhubungan No. 27 Tahun 2015 Tentang Standar Minimal Angkutan Umum Massal 

serta Mengevaluasi dari kinerja pramudi, pramugara, pengawas lapangan dan security. 

3. Urusan Pengawasan 

Bertugas mengawasi kinerja dari pramudi, pramugara, pengawas lapangan dan 

security, dan bertujuan untuk memastikan pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan 

perencanaan yang telah di tetapkan dan perintah atau aturan yang telah diberikan, 

serta pengawasan ini menjadi tolak ukur dalam memberikan penilaian terhadap 

pekerjaan pegawai Trans Metro Pekanbaru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


