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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Polresta Pekanbaru 

Polresta pekanbaru berdiri pada tahun 1975, Polresta merupakan 

kepanjangan dari Kepolisian Resort Kota Pekanbaru yang bermarka di Jalan 

Ahmad Yani  No. 11 Pekanbaru. Di utara, wilayah hukum Polresta Pekanbaru 

berbatasan dengan Kabupaten Siak, di Selatan dengan Kampar, di Barat 

dengan Kampar dan di Timur dengan Kabupaten Pelalawan. Luas wilayah 

hukum Polresta Pekanbaru mencapai 632, 26 km
2
atau paling kecil dari semua 

luas kesatuan wilayah di Polda Riau. 

4.1.1 Satuan Kewilayahan 

Wilayah kecamatan di Kota Pekanbaru yang belum memiliki Polsekta 

adalah kecamatan Sail dan kecamatan Marpoyan Damai. Sedangkan Polresta 

Pekanbaru terdiri dari 10 Polsekta dan 10 Pos. Terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 

Jumlah Pos Polresta Pekanbaru 

 

 

No Polsekta Jumlah 

1 Polsekta Pekanbaru Kota 1 

2 Polsekta Senapelan 2 

3 Polsekta Limapuluh 2 

4 Polsekta Rumbai Pesisir 3 

5 Polsekta Tampan 2 

6 Polsekta Bukit Raya 1 

7 Polsekta Sukajadi 2 

8 Polsekta Tenayan Raya 2 

9 Polsekta Payung Sekaki 3 

10 Polsekta Rumbai 2 

 Jumlah 20 

Sumber: Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2016 
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Tabel 4.2 

Periodesasi Pimpinan Polresta Pekanbaru 

 

No NAMA MASA JABATAN 

1 LETKOL Drs BAMBANG DARURRIO  1975-1976 

2 LETKOL Drs SUKARDI 1976-1997 

3 LETKOL Drs SUMITRO 1977-1978 

4 LETKOL Drs BURAYA SIDI 1978-1979 

5 LETKOL Drs RAINAN DURAHMAN 1979-1980 

6 LETKOL Drs SYAHRIL ARIFIN 1980-1981 

7 LETKOL Drs MULYONO.S 1981-1985 

8 LETKOL Drs DWI PURWANTO 1985-1989 

9 LETKOL Drs BAGUS HARI SANJAYA 1989-1990 

10 LETKOL Drs YOSE RIZAL 1990-1992 

11 LETKOL Drs HASYIM IRIANTO 1992-1994 

12 LETKOL Drs RAHMAN NIANSYAH 1994-1996 

13 LETKOL Drs DIDI DITO 1996-1998 

14 LETKOL Drs SURO JAUHARI 1998-2000 

15 KOMBES POL Drs RASYID RIDHO 2000-2001 

16 KOMBES POL Drs TOTOY JAUHARI SH,MH 2001-2002 

17 KOMBES POL Drs SURO JAUHARI,MM 2002-2005 

18 KOMBES POL Drs ELAN SUBILAN SH,MM 2005-2006 

19 KOMBES POL Drs JAMES UMBOH 2006-2006 

20 KOMBES POL Drs SYARFIL NURSAL SH,MM 2006-2008 

21 KOMBES POL Drs MOEGIARTO SH,M.HUM 2008-2008 

22 KOMBES POL Drs BERTY DK SINAGA 2008-2009 

23 KOMBES POL Drs MUJIYONO SH,M.HUM 2009-2010 

24 KOMBES POL Drs BAMBANG HS,MSI 2010-2011 

25 KOMBES POL Drs R.ADANG GINANJAR S,MM 2011-2013 

26 KOMBES POL Drs ROBERT HARYANTO 

W,SH,S.SOS,MH 

2013-2015 

27 KOMBES POL TONNY HERMAWAN R,S.IK 2015-SEKARANG 

Sumber:Satlantas Polresta Pekanbaru Tahun 2016 

4.1.2 Visi dan Misi Satlantas Polresta Pekanbaru 

Adapun yang menjadi visi dan misi Satlantas Polresta Pekanbaru 

adalah sebagai berikut : 

a. Visi  

Agar Polresta Pekanbaru dapat berkarya secara konsisten dan tetap 

eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam mengemban  setiap 
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mandat yang telah diberikan oleh pemerintah, maka diperlukan cara 

pandang ke depan atu visi, yang sekaligus sebagai arah dalam merespon 

setiap mandat yang diterima. Adapun visi Polresta yaitu “Terwujudnya 

kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap 

yang profesional dan proporsional dengan mejunjung tinggi Supremasi 

Hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan 

ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polresta Pekanbaru.” 

b. Misi 

1. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan 

berkesinambungan dengan motto pelaksanaan tugas Polri bebas dari 

pelanggaran 

2. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personil sehingga dapat 

melaksanakan tugas secara profesional dan proporsional 

3. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan 

prasarana seperti penggunaan teknologi informasi dalam pemeliharaan 

keamanan, pencegahan dan pengungkapan kasus kejahatan 

4. Menjalin kemitraan dengan masyarakat melalui perpolisian masyarakat 

agar patuh hukum sehingga masyarakat ikut berperan aktif 

menciptakan Kamtibmas 

5. Mengembangkan Community Policing dengan memberdayakan 

Siskamling guna mewujudkan keamanan dilingkungan masing-masing 

6. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum 

melalui upaya Preentif dan Preventif sehingga dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum 
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7. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru 

kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta 

berperan dalam mewujudkan Kantibmas 

8. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat Kamtibmas lainnya 

serta mengikutkan Tomas, Toga, dan tokoh pemuda dengan 

memperhatikan adat istiadat yang berlaku 

9. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan 

menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju 

kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan 

10. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk 

mewujudkan keemanan dalam negeri sehingga dapat mendorong 

meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat 

11. Mempererat jalinan koordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI 

dalam mewujudkan Keamanan dan Ketertiban dalam wilayah Polresta 

Pekanbaru 

4.1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Polresta Pekanbaru 

a. Kedudukan Polresta Pekanbaru 

Polresta Pekanbaru adalah satuan organisasi Polri yang 

berkedudukan di kota Pekanbaru dan bertanggung jawab langsung dengan 

Polda. 

b. Tugas Polresta Pekanbaru 

Tugas dari Polresta Pekanbaru adalah menyelenggarakan tugas 

pokok Polri dan memelihara keamanan dan ketertiban  masyarakat, 

menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan 
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pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya 

dalam daerah hukum Polresta, sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

c. Fungsi Polresta Pekanbaru 

Dalam melaksanakan tugasnya, Polresta Pekanbaru memiliki 

fungsi yaitu : 

1. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk 

penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan 

dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan 

instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan,serta 

pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

2. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanan guna 

terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini 

3. Penyelidikan dan penyidikan tindakan pidana, fungsi identifikasi dan 

fungsi laboratorium forensik lapangan dalam rangka penegakan 

hukum, serta pembinaan. Koordinasi dan pengawasan Penyidik 

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

4. Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat 

melalui perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembangan 

bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan 

kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara 

Polri dengan masyarakat, koordinasi dan pengawasan kepolisian 

khusus 
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5. Pelaksanaan fungsi Sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan 

pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat 

dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring), 

pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa, serta pengamanan 

objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP) 

6. Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu lintas, 

termasuk penindakan pelenggaran dan penyidikan kecelakaan lalu 

lintas serta registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dalam 

rangka penegakan hukum dan pembinaan keamanan, keselamatan, 

ketertiban dan kelancaran lalu lintas 

7. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputi kegiatan patroli 

perairan, penegakan pertama terhadap pidana perairan, pencarian dan 

penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan dalam rangka 

pencegahan kejahatan, dan pemeliharaan keamanan di wilayah 

perairan 

8. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain,sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

 

4.2 Struktur Organisasi Satlantas Polresta Pekanbaru 

Dalam pencapaian tujuan yang di tetapkan yang tertuang dalam visi 

dan misi Satlantas Polresta Pekanbaru tentu ada pembagian tugas, wewenang, 

fungsi, dan jabatan agar tujuan tersebut dapat dicapai. Untuk melaksanakan 

program yang sesuai dengan visi dan misi juga harus ada pembagian tugas, 

agar dalam pelaksanaanya dapat efektif dan efisien. 
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Satlantas Polresta Pekanbaru memiliki struktur organisasi berbentuk 

garis, kekuasaan mengalir langsung dari pimpinan ke kepala bidang, kemudian 

dari kepala bidang ke karyawan-karyawan bawahnya. Dengan katalain 

pimpinan dapat bertindak tanpa dipengaruhi oleh orang lain dan seorang 

bawahan bertanggung jawab langsung kepada atasannya. 
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STRUKTUR ORGANISASI 

SAT LANTAS POLRESTA PEKANBARU 

 K A P O L R E S T A  

KOMBES POL SUSANTO, S.I.K.,SH.,M.H 

W A K A P O L R E S T A  

 

AKBP EDY SUMARDI PRIADINATA,S.I.K 

K A S A T L A N T A S 

KOMPOL RINALDO ASER, S.H., S.I.K 

W A K A S A T L A N T A S 

AKP JUSLI, S.H 

KAUR BIN OPS 

OOPSOPSOPOPOPOPOPS

OPS IPTU FANDRI 

BAUR TILANG 

BRIGADIR ROMI.K 

KAUR MINTU 

AIPTU BERTO HUMISAR 

BANUM BAMIN 

KANIT LAKA 

IPTU HENDRI 

KANIT REGIDENT 

IPTU AKHMAD RIVANDY, S.I.K 

KANIT TURJAWALI 

 

KANIT DIKYASA 

IPTU AKIRA CERIA,S.I.K 

KASUBNIT I 

IPDA RATNA WILIS 

KASUBNIT II  

IPDA JHON HENDRI, S.H 

KASUBNIT I 

IPDA DARMAINIL 

KASUBNIT II 

IPBA MARIO.P.S,S.T.K 

KASUBNIT I 

AIPTU ARSIN 

KASUBNIT II 

AIPTU WANDRI,Y 

KASUBMNIT I 

IPDA IRSAN EFENDI 

KASUBNIT II 

IPDA YUDIARTO 

BANIT BANIT BANIT BANIT 
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4.3 Pembagian Tugas Jabatan Satlantas Polresta Pekanbaru 

Adapun tugas pokok dan fungsi petugas Satlantas Polresta Pekanbaru 

berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Kasat Lantas) 

a. Dalam mengendalikan satuan lalu lintas pelaksanaan tugas sehari-hari 

di kontrol oleh wakapolrestayang bertanggungjawab atas pelaksanaan 

dan kewajiban kepada kapolresta Pekanbaru 

b. Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka 

menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas 

c. Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap 

anggota sehingga terjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna 

d. Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan anggota terutama dibidang 

lalu lintas 

e. Mengadakan koordinasi dengan satuan lalu lintas lainnya dalam 

jajaran Polresta Pekanbaru  

f. Mengontrol seluruh pelaksanaan masing-masing unsur 

2. Wakil Kepala Satuan Polisi Lalu Lintas (Wakasat Lantas) 

a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dan 

bertanggung jawab  kepada Kasat Lantas 

b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kasat Lantas khususnya 

mengenail hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya 

c. Merumuskan dan meyiapkan rencana dan program kegiatan Satlantas 

Polresta Pekanbaru 
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d. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi dan mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan operasional 

e. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina 

disiplin, tata tertib, dan kesadaran dalam lingkungan Satlantas Polresta 

Pekanbaru 

f. Mewakili Kasat Lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas 

kewajibannya 

3. Kepala Urusan Pembina Operasional 

a. Membantu Kasat Lantas merumuskan dan mengembangkan prosedur 

dan tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta 

mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya 

b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana 

pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas 

c. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi 

d. Menyelanggarakan administrasi operasional termasuk administrasi 

penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas 

e. Mengatur pengelolaan/penanganan tahanan  dan barang bukti dalam 

perkara pelanggaran/kecelakaan lalu lintas 

f. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian 

data/informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan 

pelaksanaan fungsi lalu lintas 

4. Kepala Unit Kecelakaan (Kanit Laka) 

a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan 

pemeriksaan Laka Lantas 
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b. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dikendalikan oleh Wakasat  

Lantas dan bertanggung jawab kepada Kasat Kasat Lantas 

c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi 

sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas 

d. Memberkas perkara Laka Lantas yang akan dikirim ke pengadilan 

negeri 

e. Mengirimkan berkas, tersangka dan barang bukti ke kajari/pengadilan 

f. Mempersiapkan hasil keputusan sidang 

g. Mendatangin TKP kecelakaan lantas/melakukan 

penyelidikan/penyidikan 

h. Mengadakan pendataan jumlah perkara yang diajukan ke 

kajari/pengadilan negeri (yang telah diselesaikan dan yang belum 

diselesaikan) 

i. Koordinasi dengan satuan fungsi/satuan satuan samping 

j. Mengajukan permintaan satuan jasa raharja 

k. Meminta visum et refertum kerumah sakit 

5. Kepala Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Kanit Dikyasa) 

a. Membantu Kasat Lantas dalam pengendalian Satlantas dalam urusan 

dikmas 

b. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh Wakasat Lantas dan 

bertanggung jawab kepada Kasat Lantas 

c. Mengadakan penyuluhan kepada : 

1) Masyarakat umum 

2) Pelajar/mahasiswa 
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3) Pengusaha angkutan umum 

4) Pengemudi oplet/bus/taksi 

5) Pengemudi truk dan tukang parkir 

d. Melaksanakan pendidikan Patroli Keamanan Sekolah 

e. Mengadakan koordinasi dengan instansi Sat Bimmas Polresta 

Pekanbaru 

f. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping tentang pelaksanaan 

dikmas 

g. Mengadakan pendataan tentang ranmor yang beroperasi dalam kota 

Pekanbaru, bengkel-bengkel dan lain-lain 

h. Membantu Kasat Lantas dalam pengendalian Satlantas dalam urusan 

rekayasa 

i. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh  Kasat Lantas 

j. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk pemecahan 

permasahalan lalu lintas jalan  

k. Mengiventisir rambut-rambu yang ada di Satlantas 

l. Mengajukan saran tentang penempatan, penambahan dan pengurangan 

rambu-rambu kepadaWalikota/instansi yang berwenang dalam hal 

tersebut 

m. Membuat permohonan permintaan rambu-rambu yang dibutuhkan 

Satlantas 

n. Mengatur penempatan rambu-rambu berdasarkan permohonan 

masyarakat  
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6. Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, dan Patroli (Kanit Turjawali) 

a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan 

turjawali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada 

Kasat Lantas 

b. Melaksanakan pengaturan, pengendalian regu penjagaan lantas 

c. Mengontrol pelaksanaan penjagaan/pos lantas baik dimarkas maupun 

dilapangan terutama didaerah rawan lantas 

d. Mengawasi pelaksanaan serah terima penjagaan/absensi anggota 

e. Mengadakan pengawasan penggunaan tilang yang telah diserahkan 

kepada anggota regu 

f. Mengadakan pengamanan-pengamanan terhadap tamu-tamu VIP 

maupun keramaian lainnya 

g. Mengadakan pengawasan perawatan kendaraan bermotor dinas patroli 

lantas 

h. Mengatur pengawalan alat-alat berat dan melaporkan hasil-hasil 

pelaksanaannya kepada Kasat Lantas 

i. Melaporkan setiap kegiatan yang dilaksanakan kepada Kasat Lantas 

dalam bentuk lisan maupun buku kegiatan yang telah diselesaikan 

j. Membina dan mengawasi semua kegiatan yang bermanfaat bagi 

anggota regu 

k. Melaksanakan tugas pengawalan terhadap tamu-tamu VIP yang 

berkunjung ke Pekanbaru maupun tugas pengawalan lainnya sesuai 

dengan permintaan, dan menggunakan ramnor dinas 
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l. Melaksanakan tugas patroli pada lokasi dan jam-jam rawan lalu lintas 

serta melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas  

m. Mengontrol pelaksanaan tugas regu patwal dilapangan agar tugas yang 

dilaksanakan mencapai sasaran 

n. Melakukan pemeriksaan terhadap ranmos dinas yang disampaikan 

kepada anggota patwal secara rutin  agar setiap saat siap dipakai 

o. Pembinaan terhadap anggota patwal dan selalu memberikan APP 

sebelum pelaksanaan tugas 

7. Kepala Unit Registrasi dan Identifikasi (Kanit Regident) 

a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan Satlantas dalam urusan 

SIM 

b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas 

c. Menerima dan meneliti permohonan anggota masyarakat untuk 

memperoleh SIM 

d. Melakukan pengujian bagi masyarakat yang meminta SIM dan 

melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana ident, yang 

akan ditertibkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat 

bertanggungjawab secara formal maupun material 

e. Memberikan SIM untuk keperluan pemohon yang memenuhi 

persyaratan baik yang ditertibkan sendiri maupun satuan atasannya dan 

mengawasi ,mengarahkan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan kegiatan registrasi/identifikasi pengemudi 

dan kendaraan bermotor 
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f. Melaksanakan kegiatan administrasi dan registrasi/agenda 

pengeluaran/identifikasi 

g. Membuat laporan pengeluaran SIM dan pengirimannya ke Polda Riau 

Cq Ditlantas 

h. Mengajukan permintaan formulir dan blangko SIM ke Polda Riau Cq 

Kadit Lantas Polda Riau 

i. Membina kursus mengemudi dalam kota Pekanbaru 

8. Bantuan Administrasi (Bamin)  

a. Membantu Kasat Lantas mengendalikan Satlantas dalam urusan 

administrasi 

b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kasat Lantas 

c. Mengagendakan surat-surat masuk/keluar dengan membuat ekspedisi 

d. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan Satlantas yang 

diteruskan ke DitlantasPolda Riau/Kapolda Riau 

e. Membuat surat keterangan kehilangan surat-surat KBM bagi 

masyarakat yang melaporkannya 

f. Mengiventaris alat-alat kantor/barang dinas 

g. Membuat data surat keluar/masuk dan data-data pelanggaran 

kecelakaan lantas, data pengeluaran SIM bila dari baur yang 

bersangkutan telah siap 

9. Bantuan Umum Administrasi (Banum) 

a. Membantu Kasat Lantas dalam mengendalikan urusan tilang 

b. Mengajukan permintaan blangko tilang, blangko Kol 101 dan L 102 

kepada Kapolda Riau Cq. Ditlantas Polda Riau 
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c. Meregister semua tilang 

d. Meregistrasikan perkara tilang yang akan dikirim ke Pengadilan 

Negeri 

e. Menerima/meminta hasil keputusan-keputusan sidang tilang ke 

Pengadilan 

f. Mengirimkan perkara tilang ke Pengadilan 

g. Mengirimkan laporan tilang kepada Kapolda Riau Cq. Ditlantas Polda 

Riau 

h. Mengirimkan lembaran kuning ke Polda Riau Cq. Ditlantas Polda Riau 

i. Mengajukan pembatalan/uji ulang kepada  Ditlantas  

j. Pendataan pelanggaran tilang  koordinasi dengan fungsional/instansi 

terkait 


