
BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 Pada bab ini akan memberikan penjelasan mengenai keadaan, luas, letak 

dan beberapa keterangan tambahan yang diperlukan untuk mengenal lebih jauh 

daerah, teempat yang menjadi objek penelitian. 

 Gambaran umum lokasi penelitiaan meliputi keadaan geografis, luas 

wilayah, kota pekanbaru serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru. 

A.  Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

1.  Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

 Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi RiauPekanbaru dikenal 

dengan nama Kota Bertuah yang merupakan singkatan dari bersih, tertib, usaha 

bersama, aman dan harmonis yang merupakan slogan Ibu Kota melayu lancang 

kuning dalam mencapai tatanan Kota yang lebih baik. Pekanbaru yang dikenal 

sebagai kota melayu, kaerana Kota Pekanbaru merupakan garda utama di provinsi 

Riau khusunya dan diindonesia pada umumnya dalam menjaga dan melestarikan 

bumi melayu yang menjadi Visinya di 2021. Pekanbaru mempunyai 2 pelabuhan 

di  sungai Siak, yaitu Pelabuhan Pelita Pantai dan Pelabuhan Sungai Duku, 

Terminal Bandar Raya Payung Sekakiserta satu Bandar Udara yaitu Bandara 

Sultan Syarif Qasim II. 

 Zaman dahulu Pekanbaru dikenal dengan nama Senapelan yang saat itu 

dipimpin oleh seorang kepala suku, yang disebut batin. Pada mulanya daerah ini 

merupakan lading yang lambat launberubah menjadi daerah yang baru yang 
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disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak dimuara sungai siak. Sultan Siak Sri 

Indrapura yaitu Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mendirikan istana dikampung 

Bukit berdekatan dengan perkembangan senapelan. Sultan pun memiliki insiatif 

untuk mendirikan sebuah prcan di Senapelan tetapi tidak berkembang. 

 Usaha yang didirikan sang sultan pun dilanjutkan oleh putranya Raja 

Muda Muhamad Ali di tempat baru yaitu sekitar pelabuhan sekarang. Tanggal 23 

Juni 1784 berdasarkan musyawarah Datuk-Datuk empat Suku (Pesisir, Lima 

Puluh, Tanah datar dan Kampar) nama Senapelan diganti menjadi Pekanbaru. 

 Berdasarkan SK kerajaan yaitu, Besluit Van Inlance Zelf Destuur Van 

Siak dengan sebutan Distrik, pada tahun 1931 Pekanbaru dimasukkan kedalam 

wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controluer, setelah pendudukan 

jepang pada tanggal 18 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gurbernur 

militer yang disebut Gokung. 

 Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan ketetpatan gurbernur sumatra di 

Medan Tanggal 17 Mei 1946 No. 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang 

disebut haminte atau Kota besar, setelah itu berdasarkan UU No 22 Tahun 1948, 

Kabupaten Pekanbaru diganti menjadi kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru 

dijadikan status kota kecil dan status ini semakin disempurnakan dinaikan dari 

kota kecil menjadi kota praja setelah keluarnya UU No. 1 Tahun 1957, 

berdasarkan Kapmendagri No. Desember 52/1/44-45 tanggal 20 Januari 1959, 

Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau. 
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 B.   Kondisi Grafis Kota Pekanbaru 

 Kota Pekanbaru terletak antara 101 14’-101 34’ bukjur timur dan 025’-

045’ lintang utara. Dari hasil pengukuran atau pematokandilapangan oleh BPN 

Tk. 1 Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km
2
 , 

dengan 12 Kecamatan dan 50 Kelurahan/Desa. Kota Pekanbaru berbatasan 

dengan : 

a. Sebalah Utara    : Kab. Siak dan Kab. Kampar 

b. Sebalah Selatan : Kab. Kampar dan Kab. Pelalawan 

c. Sebalah Timur   : Kab. Siak dan Kab. Pelalawan 

d. Sebalah Barat    : Kab. Kampar 

 Kota Pekanbaru Keadaanya relative merupakan daratan rendah struktur 

tanah pada umumnya terdiri dari jenis alluvial dengan pasir. Pinggiran Kota pada 

umumnya terdiri dari jenis tanah Orgosol dan humas yang merupakan rawa-rawa 

yang bersifat asam, sangat koresif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh sungai 

siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai antara lain 

Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Senapelan, Sungai Mintan 

dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat kedalam kota serta daerah lainnya. 

1. Penduduk Kota Pekanbaru 

 Data terakhir penduduk Kota Pekanbaru pada tahun 2017 adalah 

berjumlah 1.038,118 jiwaa dengan komposisi 533,217 jiwaberjenis kelamin laki-

laki dan 504,901 berjenis kelamin perempuan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut : 
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Tabel 4.1: Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan 

di Kota Pekanbaru Tahun 2018 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Tampan 104,059 97,123 210,182 

2 Payung Sekaki 53,045 48,083 101,128 

3 Bukit Raya 56,322 53,059 109,381 

4 Marpoyan Damai 72,267 70,954 146,221 

5 Tenayan Raya 76,979 71,034 148,013 

6 Lima Puluh 22,063 22,418 44,481 

7 Sail 11,542 11,582 23,124 

8 Pekanbaru Kota 14,039 13,185 27,224 

9 Sukajadi 24,482 25,168 49,650 

10 Senapelan 18,915 19,425 38,340 

11 Rumbai 38,130 36,847 74,977 

12 Rumbai Pesisir 38,374 36,023 74,397 

                   Jumlah 533,217 

 

504,901 

 

1/038,118 

 

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2018 

 

C. Pemerintah 

 Kota Pekanbaru sebagai IbuKota Provinsi Riau telah berkembang dengan 

pesat seiring dengan kemajuannya perkembangan. Secara Administrasi Kota 

Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab lansung kepada 

Gurbernur Kepala Daerah Tingkat 1 Riau. Kota Pekanbaru di dalam menjalankan 

roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab 

setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan 

sosial ekonomi politik dan lainnya didalam masyarakat. Keberadaan merupakan 

kota dasar Pekanbaru dekonsentrasi sebagaimana dimaksud didalam Perda Kota 

Pekanbaru No. 3 Tahun 2003, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang 

terdiri dari 58 Kelurahan. Masing-masing kepala Desa atau Kelurahan 
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bertanggung jawab kepada camat . untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

berikut : 

Tabel 4.2: Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Desa Di Kota 

Pekanbaru Tahun 2018 

No Nama Kecamatan Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Perangkat Desa/Kelurahan 

RW RT 

1 Tampan 4 65 381 

2 Payung Sekaki 4 38 182 

3 Bukit Raya 4 56 230 

4 Marpoyan Damai 5 70 300 

5 Tenayan Raya 4 93 377 

6 Lima Puluh 4 30 122 

7 Sail 3 28 75 

8 Pekanbaru Kota 6 40 125 

9 Sukajadi 7 38 148 

10 Senapelan 6 42 148 

11 Rumbai 5 50 201 

12 Rumbai Pesisir 6 68 285 

 

 
Jumlah 58 608 2574 

Sumber : BPS Kota Pekanbaru Tahun 2018 

 

D.  Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

1.  Sejarah Singkat Instansi 

 Kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 

Oktober 1988 sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan sebagai instansi 

yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat 

disektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan 

perekonomian di indonesia sebagai mana yang tertuang dalam tujuan 

pembangunan nasional. 
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2.  Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

 Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 

tentang pembentukan susunan Organisasi, kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-

Dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dimana Dinas Perhubungan Kota 

Pekanbaru mempunyai Tugas dan Fungsi sebagai berikut : 

1.  Kepala Dinas  

a.  Tugas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

1. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhuungan, 

komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

pemerintah. 

2.   Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staf dinas. 

1. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan 

informasi. 

2. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi 

pelaksanaan tugas bagian sekertariat, bidang angkutan, pengawasan 

dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana 

dan kominfo. 

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fingsinya. 

b. Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika. 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum. 
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3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi. 

4. Pembinaan dan pelaporan. 

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas, dan pelaksanaan 

tugas-tugas lain. 

2. Bagian Sekertariat 

Bagian skertariat mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program 

kerja tahunan bagian sekertariat dan Dinas. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk tata laksana administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, 

penyusunan program dan keuangan. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan Rencana Anggaran 

Biaya dan Perlengkapan Dinas. 

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala dinas. 

3. Subbag Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan 

 Subbag umum, kepegawaian dan perlengkapan mempunyai tugas sebagai 

berikut :  

a. Menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kegiatan serta 

menghimpun peraturanperundang-undangan, kebijaksanaan teknis, 

pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan 

dengan bagian umum / perlengkapan kepegawaian. 
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b. Melaksanakan pendataan pegawai dilingkungan Perhubungan Kota 

Pekanbaru dan menyiapkan usulan peningkatan kualitas sumber daya 

menusia bidang perhubungan kota. 

c. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, dan melaksanakan 

tugas-tugas lain yang diprintahkan kepala dinas. 

4. Subbag Keuangan  

Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan kegiatan perhimpunan perundang-undangan, 

kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-

bahan lainnya yang berhubungan dengan bagian keuangan. 

b. Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja / instansi 

terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pelancaran 

pelaksanaan tugas. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh  

kesekertariatan. 

5. Subbag Penyusunan Program 

Subbag penyusunan program mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyiapan bahan-bahan dalam rangka pelaksanaan 

kebijaksanaan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang 

perhubungan. 

b. Melaksanakan antisipasi permintaan jasa perhubungan di daerah 

dan penyiapan bahan untuk penyusunan perencanaan 
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pembangunan daerah dibidang perhubungan dalam jangka pendek, 

menengah danjangka panjang. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan ileh 

kesekertariatan. 

6. Bidang Angkutan  

Bidang angkutan mempunyai tugas sebagai berikut : 

a.  Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan bidang angkutan. 

b.  Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta 

petunjuk tatalaksana administrasi bidang angkutan. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan 

perizinan dibidang angkutan. 

7. Seksi Angkutan Jalan 

Seksi angkutan jalan mempuyai tugas sebagai berikut : 

a. Melakukan penyiapan bahan perencanaan trayek dan jaringan 

lintas serta pelayanan jasa angkutan jalan. 

b. Melaksanakan penyusunan jaringan trayek dan menetapkan jumlah 

kendaraan untuk kebutuhan angkutan serta jaringan lintas yang 

wilayah pelayanannya di dalam kota. 

c. Merumuskan dan mmenyelenggarakan kegiatan serta proses 

penbertipan SPAU (Sertifikasi Pengumudi Angkutan Umum). 

8. Bidang KTSP (Keselamatan Teknik Sarana dan Prasarana) 

Bidang KTSP mempunyai tugas sebagai berikut : 
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a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan 

program kerja tahunan bidang keselamatan, teknik sarana, dan 

prasarana transportasi. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan 

bidang keselamatan, teknik sarana, dan prasarana transportasi. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas 

keselamatan dan teknik  sarana lalu lintas jalan, prasarana dan 

fasilitas lalu lintas jalan, teknik sarana, prasarana dan keselamatan 

lalu lintas perairan dan udara, dan melaksanakan tugas-tugas lain 

yang diperintahkan oleh kepala bidang. 

9. Teknik Sarana dan Prasarana Perairan 

Teknik Sarana dan Prasarana Perairan mempunyai tuagas sebagai 

berikut : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan 

petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan 

pengendalian operasional. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan 

bidang pengawasan dan pengendalian operasional. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan 

bodang pengawasan dan pengendalian operasional. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas 

manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan 

pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara. 
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e. Melasanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh kepala 

bidang. 

10. Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan 

Seksi Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas Jalan mempunyai tugas 

sebagai berikut : 

a. Melaksanakan pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai 

kewenangannya. 

b. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, 

pemenuhan persayaratan teknis dan laik jalan, pelanggaran 

ketentuan pengujian berkala dan perizinan angkutan umum. 

c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional terhadap 

penggunaan jalan selain selain kepentingan lalu lintas di jalan 

dalam kota. 

d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak 

utama pengguna jalan untuk kelancaran lalu lintas. 

e. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pengamanan lalu lintas 

di ruas-ruas, persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan 

pengendalian dalam kota, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diperintahkan kepala bidang. 

11. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara 

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Perairan dan Udara 

mempunyai tugas sebagai berikut : 
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a. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan SDP dalam kota yang 

terletak pada jaringan jalan dalam kota. 

b. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan 

danau. 

c. Melaksanakan pemantauan izin operasi helipad dan heliport. 

d. Melaksanakan pengawasan pengoperasian helipad dan heliport. 

e. Menyiapkan dan meyampaikan laporan kegiatan di bidang 

tugasnya, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh 

pimpinan sesuai dengan tugasnya. 

12. UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) Pelabuhan Sungai Duku  

UPTD (Unit Pelayanan Terpadu) Pelabuhan Sungai Duku mempunyai 

tugas sebagai berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan caramerinci dan 

menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksnakan. 

b. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas agar dapat diketahui 

hasil yang dicapai dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai 

dengan rencana kerja dengan cara membuat tolak ukur 

keberhasilan tugas. 

c. Merlaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan tugasnnya. 

13. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempuyai tugas sebagai 

berikut : 
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a. Menyiapkan bahan dan peralatan kerja dengan merinci jenis dan 

jumlah peralatan kerja yang diperlukan, menyediakan bahan dan 

peralatan kerja tersebut ditempat kerja yang mudah diambil atau 

mudah digunakan. 

b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 

menjadwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

c. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan bahan-bahan yang 

diperlukan oleh kepala dinas dalam menyusun kebijakan, program 

dan prosedur kerja, pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan 

laporan kerja. 

d. Melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. 

e. Melaksanakan pengawasan terhadap standar pelayanan minimal 

dengan bidang tugasnya menyiapkan bahan untuk pemecahan 

masalah. 

f. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian pengawasan 

pembinaan terhadap semua kegiatan dibidang tugasnya. 

g. Melaksanakan teknis operasional bodang pengujian kendaraaan 

bermotor. 

h. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan 

lembaga terkait untuk pelancaran pelaksanaan tugas. 

i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugasnya. 

14. UPTD (Unit Pelayan Terpadu) Parkir 
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UPTD (Unit Pelayan Terpadu) Parkir mempunyai tugas sebagai 

berikut : 

a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dengan cara merinci dan 

menjaddwalkan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

b. Mengatur dan mengelola pelayanan angkutan perkotaan / trans 

metro pekanbaru. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai 

dengan tugasnya. 

E. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Visi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Tingkat 

Kulitas Pelayanan dan Penyedian Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika 

yang Lengkap, Menyeluruh, Handal dan Terjangkau”. 

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki Misi sebagai baerikut : 

a. Meningkatkan dan memperdayakan SDM perhubungan yang 

berkualitas dan profesional. 

b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan, aksebilitas dan tingkat 

kualitas pelayanan perhubungan. 

c. Mengusahakan ketersedian / kecukupan dan kehandalan prasarana, 

sarana, dan sistem jaringan transportasi. 

d. Meningkatkan pengawasan opersional perhubungan. 

 

 



 

3. Struktur Organisasi 

 Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru tahun 2018 : 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Tahun 2018 

 

Sub.Bagian Umum 

Sadri S.SOS 

PLT. KEPALA DINAS 

ARIFIN HR.SH 

 
SEKERTARIS 

Drs. H. KENDI HARAHAP. MT 

Sub.Bagian Keuangan 

Edi SofyanSE.M.SI 

 

BIDANG REKAYASA LALU LINTAS JALAN 

Oktavianus Nahuway SH  

 

PLT.KESELEMATAN TEKNIK SAPRAS 

Rice Maulana ST 

 

Seksi Kebutuhan Lalin Jalan dan Perairan 

Bagus Saputra SE.MM  

 

Seksi Penerangan Jalan 

Yattendra ST 

 

Seksi Rekayasa Fasilitas Lalin Jalan dan Perairan 

Rudi Hartono S.Kom 

 

Seksi Teknik Keselamatan Jalan dan Perairan 

Ruslan, A.Ma SH 

 

PLT. Pengawasan Lalu Lintas Jalan 

Bambang Saputra SE.MM 

 

UPTD.Pengolahan Trans Metro Pekanbaru 

Sarwono S.ST 

 

UPTD.Pelabuhan Pekanbaru 

Baginda Daulay SE 

 

Subbag TU 

Septia Gusman S.ST 

 

Subbag TU 

Muhamad Sahrin 

 

BIDANG ANGKUTAN 

Joniansyah A.MD  

 

SEKSI ANGKUTAN BARANG,JALAN 

DAN PERAIRAN 

Harianti S.SOS 

 

SEKSI BIMBINGAN DAN PENTULUHAN 

ANGKUTAN 

Erni Chriestiani Nainggolan SH 

 

UPTD PENGUJIAN BERKALA 

KENDARAAN BERMOTOR 

Zulfahmi ST,MT  

 

SUBBAG TU 

Agru Maulana S.ST 

 

Subbag TU 

Sarwono S.ST 

 

UPTD PARKIR 

BAMBANG ARMANTO SH 
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