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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

A. Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama 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. 

Terus berkembang, Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan 

kondisi Sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini 

memegang posisi silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman 

Minangkabau dan Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan 

darat melalui rute Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke 

Senapelan sebagai daerah yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan 

yang cukup penting. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra 

Pura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau  

membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 

disekitar lokasi Mesjid 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 
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bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun lokasi pasar 

bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 

yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 

yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

Sejak ditinggal oleh Sultan  Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, 

penguasaan Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat 

Datuk besar yaitu Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan 

Datuk Kampar. Mereka tidak memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi 

Datuk Bandar. Keempat Datuk tersebut bertanggungjawab kepada Sultan Siak 

dan jalannya pemerintahan  berada sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru 

selalu mengalami perubahan : 

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District. 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin  oleh 

seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 

Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 
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4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103,   

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B. 

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 

Kota Kecil. 

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru   

menjadi Ibukota Propinsi Riau. 

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

 

B. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

1. Letak Geografis Kota Pekanbaru 

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 bagian utara landai dan bergelombang 

dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1987 Tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi 

± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil 
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pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan 

luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih 

terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, 

maka dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 

Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda 

tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa. 

 Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2016 

    

No Kecamatan 

Luas Wilayah 

(Km2) 

Jumlah 

Penduduk 

1 Tampan 59,81 188.806 

2 Payung Sekaki 43,24 93.479 

3 Bukit Raya 22,05 101.548 

4 Marpoyan Damai 29,74 130.349 

5 Tenayan Raya 171,27 136.716 

6 Lima Puluh 4,04 41.994 

7 Sail 3,26 21.809 

8 Pekanbaru Kota 2,26 25.784 

9 Sukajadi 3,76 47.814 

10 Senapelan 6,65 37.024 

11 Rumbai 128,85 70.219 

12 Rumbai Pesisir 157,33 69.016 

Jumlah 632,26 964.558 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2016 
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2. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Visi Kota Pekanbaru 2021 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 

Tahun 2001, yaitu” TERWUJUDNYA KOTA PEKANBARU SEBAGAI 

PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA, PENDIDIKAN SERTA PUSAT 

KEBUDAYAAN MELAYU, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA 

BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA.”                                                                                                              

Untuk percepatan pencapaian visi Kota Pekanbaru 2021 dimaksud,  

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih periode 2012-2017, 

menetapkan Visi Antara untuk lima (5) tahun kepemimpinannya yaitu: 

“Terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”.  

 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan  Misi Kota Pekanbaru 

yaitu: 

1. Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi  tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 

bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

2. Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) melalui 

peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan 

kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera. 

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup 

dalam rukun dan damai. 
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4. Meningkatkan    infrastruktur     daerah    baik  prasarana jalan, air bersih, 

energi listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan daerah 

terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah 

pinggiran kota. 

5. Mewujudkan    penataan    ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan  

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

6. Meningkatkan   perekonomian daerah dan masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 

memadai dan iklim usaha yang kondusif. 

 

 

C. Sejarah Kerajinan Tenun songket Melayu Riau 

Orang pertama yang memperkenalkan tenun Siak adalah seorang 

perajin yang didatangkan dari Kerajaan Terangganu Malaysia pada masa 

ketika Kerajaan Siak diperintahkan oleh Sultan sayid ali. Dari terangganu 

Wan Sitti Binti Wan Karim dibawa ke Siak Sri Indrapura. Beliau adalh 

seorang wanita yang cakap dan terampil dalam bertenun. Beliau mengajarkan 

bagaimana cara menenun kain songket. 

Pada awalmya tenun yang diajarkan adalah tenun tumpu, kemudian 

bertukar ganti dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan “Kik”. Kain 

yang dihasilkan disebut dengan kain tenun siak. Pada awalnya kain tenun Siak 
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ini dibuat terbatas bagi kalangan bangsawan saja, terutama sultan dan para 

keluarga serta para pembesar kerjaan dikalangan Istana Siak. Kik adalah alat 

tenun yang sederhana, terbuat dari bahan kayu berukuran  sekitar 1 x 2 meter. 

Sesuai dengan ukuran alatnya, maka kain yang dihasilkan tidaklah lebar, 

sehingga tidak cukup untuk satu kain sarung, sehingga harus disambung dua 

yang disebut dengan kain berkampuh. 

Dengan demikian, untuk mendapatkan sehelai kain, harus ditenun 

dua kali dan kemudian hasilnya disambung untuk bagian atas dan bagian 

bawah, yang sudah barang tentu memakan waktu lama. Untuk membuat kain 

tenun diperlukan bahan baku benang, baik benang sutera ataupun benang 

katun berwarna yang dipadukan dengan benang emas sebagai oranament 

(moti) atau hiasan. Dikarenankan benang sutera sudah didapat, maka lama 

kelamaan orang hanya menggunkan benag katun. 

Pada masa kerajaan, kain tenun siak merupakan bahn pakaian bagi 

orang-orang dikalangan kerajaan dalam lingkungan terbatas, yaitu hanya 

untuk keluarga dan keraban sultan serta para pembesar kerajaan , Lama 

kelamaan masyarakat umum telah pula banyak yang pintar bertenun, sehingga 

semakin berkembanglah tenun Siak ini sampai keluar negeri Siak. Bertenun 

dengan menggunakan kik ini memekan waktu yang cukup lama. Untuk 

menghasilkan sehelai kain diperlukan waktu 3-4 minggu. 
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D. Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru beralamat di 

jalan Teratai No. 83, telp (0761) 21669, 251174 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 

28127. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan 

unsur pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 

berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris 

Daerah Kota Pekanbaru. 

 

1. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan PErindustrian Kota 

Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini : 

1. Kepala Dinas 

2. Sekretaris, terdiri dari 

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Penyusunan Program 

3. Bidang Perindustrian Terdiri dari : 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri 

b. Seksi Usaha Perindustrian 

c. Seksi Pendaftaaran dan Informasi Industri 

4. Bidang Perdagangan, terdiri dari : 
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a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan 

b. Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi 

c. Seksi Pendaftaran dan Informasi Perusahaan 

5. Bidang Kerjasama, terdiri dari : 

a. Seksi Pengkajian dan Koordinasi 

b. Seksi Kerjasama Perindustrian 

c. Seksi Kerjasama Perdagangan 

6. Bidang Pembinaan dan Perlindungan 

a. Seksi Pembinaan Usaha dan Penyuluhan 

b. Seksi Perlindungan Konsumen 

c. Seksi Pengawasan dan Pembinaan   

 

2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru, maka Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok, fungsi dan 

kewenangan sebagai berikut : 

1. Tugas Pokok 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan 
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2. Fungsi  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di 

atas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidan Perindustrian dan 

perdagangan Kota 

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum 

c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas 

 

3. Uraian Tugas Bidang Pembinaan dan Perlindungan  

Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan mempunyai tugas 

mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

perlindungan serta pengawasan kebijakan perdagangan, perlindungan 

konsumen serta penyuluhan. Uraian tugas Bidang Pembinaan dan 

Perlindungan adalah : 

1. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan 

Program kegiatan bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaan kebijaksanaan perdagangan dan jasa 

2. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengawasan kebijakan perlindungan konsumen 
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3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pembinaan dan 

pengawasan tenaga fungsional 

4. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyuluhan 

keterampilan sector industri dan perdagangan 

5. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbiingan usaha, 

pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perdagangan jasa, 

perlindungan konsumen, tenaga fungsional serta penyuluhan 

6. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan 

dibindang bimbingan usaha, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan 

kebijaksanaaan perdagangan jasa, perlindungan konsumen, tenaga 

fungsional serta penyuluhan 

7. Mengkoordinaskan, membina dan merumuskan kerjasama dengan 

instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya 

8. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, 

hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya 

9. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan 

10. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pemberian petunjuk 

pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan 

11. Mengkoordinasikan, membinaa dan merumuskan pelaksanaan tugas 

dan bidang pembinaan dan perlindungan 

Bidang pembinaan dan perlindungan terdiri dari : 

1. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan 
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2. Seksi Perlindungan Konsumen 

3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan 

Tiap-tiap seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan 

Perlindungan 

 

4. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan 

Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas 

merumuskan dan melaksanakan rencana program penyuluhan dan 

pelatihan, peraturan perundang-undangan sektor industri dan 

perdagangan, evaluasi dan laporan. Uraian tugas adalah: 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, menyedialan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat 

kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan 

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan penyusunan rencana 

kerja dengan cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pad hari-hari mendatang 

3. Merumuskan dan melaksankan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat 

diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan pada 

hari-hari mendatang 

4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperlukan oleh kepala bidang dalam penyusunan kebjiaksanaan, 
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program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan dibidang tugasnya 

5. Merumuskan dan melaksanakan penyuluhan peraturan perundang-

undangan kepada masyaratakat serta penyuluhan sektor industri dan 

perdagagan 

6. Merumuskan dan melaksanakan penyediaan data melalui penerbit 

leaflet, brosur dan sejenisnya 

7. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan 

kebijakan perdagangan jasa seperti kualifikasi, kelembagaan dan 

profesi serta e-commerce 

8. Merumuskan da melaksanakan peningkatan usaha-usaha ke arah 

yang dapat memantapkan kegiatan dibidang tugasnya 

9. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan dibidang tugasnya 

10. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan bidang tugasnya 

dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah 

yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna 

pemecahan masalah 

 

5. Seksi Perlindungan Konsumen 

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas merumuskan 

dan melaksanakan rencana dan program kebijaksanaan perlindungan 

konsumen. Uraian tugas adalah : 
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1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat 

kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan. 

2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada hari-hari mendatang. 

3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan membuat 

tolak ukur keberhasilan tugas. 

4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperluak oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya. 

5. Merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan perlindungan 

konsumen yang berkaitan dengan pengawasan barang dan jasa 

beredar. 

6. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan kualitas barang atau 

jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, 

kesehatan, keamanan dan kenyamanan. 
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7. Merumuskan dan melaksanakan sistem perlindungan konsumen yang 

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta 

akses untuk mendapatkan informasi. 

8. Merumuskan dan melaksanakan penumbulan kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan konsumen. 

9. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kea rah 

yang dapat memantapkan kegiatan di bidang konsumen. 

10. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kea rah 

yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya. 

11. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan dibidang 

tugasnya dengan cara mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi dan langkah kebijaksanaan yang diambil guna 

memecahkan masalah. 

6. Seksi Pengawasan dan  Pembinaan 

Seksi pembinaan dan pengawasan lingkungan usaha mempunyai 

tugas merumuskan dan melaksanakan program penyuluhan pelatihan, 

pengawasan lingkungan usaha sector industry dan perdagangan, evaluasi  

laporan. Uraian tugas adalah : 

1. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan dan peralatan kerja 

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang 

diperlukan, menyediakan bahan dan peralatan kerja tersebut ditempat 

kerja yang mudah diambil atau mudah digunakan. 
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2. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan 

cara merinci dan menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan 

pada hari-hari mendatang. 

3. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar 

dapat diketahui hasil yang dicapai dan kegiatan yang telah 

dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan membuat 

tolak ukur keberhasilan tugas. 

4. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperluak oleh Kepala Bidang dalam penyusunan kebijakanaan, 

program dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis 

dan laporan di bidang tugasnya. 

5. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi pengawasan lingkungan 

usaha 

6. Merumuskan dan melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan 

bimbingan usaha kepada masyarakat sector industry dan 

perdagangan. 

7. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi penyiapan bahan 

bimbingan teknis dan pemantauan hasil pembinaan dan pengawasan 

usaha sector industry dan perdagangan. 

8. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan usaha-usaha kearah 

yang dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya. 

9. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua upaya kegiatan di bidang tugasnya. 
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10. Merumuskan dan melaksanakan pembuatan laporan di bidang 

tugasnya dengan mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, 

masalah yang dihadapi, dan langkah kebijaksanaan yang diambil 

guna pemevcahan masalah. 
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