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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

A. Profil Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota 

Pekanbaru 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 9 Tahun 2016 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru, 

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pemerintahan untuk membantu 

Walikota Pekanbaru dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. 

Secara kelembagaan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru 

nomor 95 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman 

Kota Pekanbaru, merupakan satuan kerja perangkat daerah yang mengemban 

sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang Perumahan dan Permukiman.
51

 

 

B.  Visi dan Misi 

Visi :  

“Terwujudnya infrastruktur Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman yang handal, dan berkelanjutan menuju masyarakat yang mandiri 

dan sejahtera”. 

Misi :   

1. Meningkatkan efektifitas,efisiensi dan akuntabilitas pelayanan internal dan 

eksternal. 

2. Melakukan pemberdayaan masyarakat dan para pelaku kunci lainnya di 

dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman. 

3. Meningkatkan kualitas tempat bermukim dan berusaha masyarakat melalui 

pecegahan dan pengendalian kawasan kumuh perkotaan. 
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4. Memfasilitasi dan mendorong terciptanya iklim yang kondusif di dalam 

penyelenggaraan  perumahan dan permukiman. 

5. Meningkatkan ketersediaan dan layanan rumah layak huni yang 

terjangkau. 

6. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung sarana dan 

prasana dan utilitas umum.
52

 

 

C. Unit Kerja  

1. Kepala Dinas  

Nama  : Ir. H. MULYASMAN,MT 

NIP  :19610907 199203 1002 

Pangkat/Gol  : Pembina Utama Muda (IV/c) 

Jabatan  : Kepala dinas 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan 

pemerintah di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta 

tugas pembantuan lainnya. 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam 

melaksankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi : 

a) Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan 

rakyat dan kawasan permukiman berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

perumahan dan kawasan permukiman. 

c) Pembinaan dan pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan  

permukiman. 
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d) Pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal 

bidang perumahan dan permukiman. 

e) Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan 

kewenangannya. 

f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2.  Sekretariat Dinas 

Nama  : AFRIDAYANTI,ST.,M.Si 

NIP  : 19720422 199903 2 005 

Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a) 

Jabatan  : Sekretariat Dinas 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan 

Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. 

b) Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta 

mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program. 

d) Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan. 

e) Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggugjawaban.
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f) Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor. 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Sub Bagian 

Keuangan. Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
54

 

3.  Kepala Bidang Perumahan 

Nama  : Ir. MARLINOF, MT 

NIP  : 19630721 199603 1 002 

Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a) 

Jabatan  : Kepala Bidang Perumahan 

Bidang Perumahan mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perumahan.Bidang 

Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) menyelenggarakan fungsi : 

a) Pendataan dan perencanaan bidang perumahan, rumah umum, rumah 

khusus, rumah negara, dan rumah komersil dan bantuan rumah 

swadaya. 

b) Perencanaan dan pelaksanaan program kerja berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas. 

c) Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan 

yang berhubungan dengan pembangunan bidang perumahan, rumah 

umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan 

rumah swadaya. 

d) Penelitian kondisi alam setempat dan penguasaan teknologi yang dapat 

diterapkan untuk pembangunan perumahan, rumah umum, rumah 
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khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah 

swadaya. 

e) Penyiapan data kondisi perumahan, rumah umum, rumah khusus, 

rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya yang 

diperhitungkan dari kependudukan, fisik bangunan, lingkungan 

perumahan termasuk prasarana, sarana dan fasilitas yang ada. 

f) Pemberian pertimbangan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan 

bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan 

rumah komersil dan bantuan rumah swadaya. 

g) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan rencana dan program 

pengembangan perumahan, bidang perumahan, rumah umum, rumah 

khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah 

swadaya. 

h) Pelaksanaan pengkajian pengembangan perumahan yang meliputi 

rencana penataan dan pengembangan kawasan bidang perumahan, 

rumah umum, rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan 

bantuan rumah swadaya melalui kawasan siap bangun dan lingkungan 

siap bangun dengan memperhatikan sosial budaya serta fasilitas 

pembiayaan yang mendukung pengembangan perumahan. 

i) Pelayanan konsultasi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan 

pengembangan bidang perumahan, rumah umum, rumah khusus, 

rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah swadaya dan 

atau peningkatan kualitas perumahan. 

j) Penyampaian informasi mengenai kebijakan, strategi dan program 

pembangunan dan pengembangan bidang perumahan, rumah umum, 

rumah khusus, rumah negara dan rumah komersil dan bantuan rumah 

swadaya. 

k) Perumusan dan pelaksanaan kegiatan yang berkenaan dengan 

pembangunan dan pengelolaan rumah susun (rumah khusus, rumah 

umum, rumah negara, rumah komersil dan bantuan rumah swadaya  

yang dibangun oleh pemerintah dari dana apbn, apbd ataupun swasta.
55
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l) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan pemberian saran, pertimbangan 

dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan dan pemberian 

izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya menurut kebijakan 

yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

m) Penyediaan/pelaksanaan fasilitasi rumah umum, rumah khusus, rumah 

negara dan rumah komersil. 

n) Penerbitan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang 

melaksanakan perencanaan rumah dan perumahan. 

o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang Perumahan terdiri dari Seksi Pendataan dan Perencanaan 

Perumahan, Seksi Penyediaan dan Pelaksanaan dan Seksi Pemantauan dan 

Evaluasi.Setiap Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  

Perumahan. 

4.  Bidang Kawasan Permukiman 

Nama  :  SURYANA HAKIM, ST.,MM 

NIP  : 19740908 200212 1003 

Pangkat/ Gol : Penata Tingkat 1Penata Tingkat I 

Jabatan  : Kepala Bidang Kawasan Permukiman  

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan kawasan 

pemukiman. Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a) Pendataan dan perencanaan kawasan permukiman. 

b) Penyususnan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang 

Kawasan Permukiman berdasarkan ketentuan peraturan perundang- 
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undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelanksanaan 

tugas.
56

 

c) Pelaksaan koordinasi dan perumusan penyusunan program kerja, 

petunjuk teknis dan laporan yang berkaitan dengan tugasnya. 

d) Pelaksanaan koordinasi dan perumusan bahan-bahan dan kegiatan 

dalam rangka pembinaan umum, penyuluhan, pengaturan,bimbingan 

teknis, pelaksanaan, pengawasan bidang kawasan pemukiman. 

e) Pelaksanaan koordinasi perumusan usulan rencana yang diperlukan 

untk pelaksanaan kegiatan kawasan permukiman. 

f) Penyusunan Peraturan Daerah tentang pencegahan timbulnya 

permukiman kumuh diwilayah kota. 

g) Pelaksanaan perbaikan, peremajaan permukiman kumuh perkotaan. 

h) Pelaksaan moordinasi dan merumuskan petunjuk teknis kegiatan 

kawasan permukiman. 

i) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan pemberian saran, 

pertimbangan dan bimbingan dalam rangka kegiatan kawasan 

permukiman. 

j) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan kegiatan pengadilan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan program pengendalian kawasan 

permukiman. 

k) Pelaksanaan koordinasi dan merumuskan bembrian saran, 

pertimbangan dan rekomendasi dalam rangka memproses pengaturan 

dan pemberian izin yang berkaitan dengan bidang dan tugasnya 

menurut kebijakan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku. 

l) Pengendalian pelaksanaan norma, standar,pedoman dan petunjuk 

operasional bidang permukiman. 

m) Pencegahan timbulnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

n) Pemanfaatan dan mengendalikan kawasan permukiman. 
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o) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan dengan 

tugas dan fungsinya.
57

 

Bidang Kawasan Permukiman terdiri dari Seksi Pendataan dan 

Perncanaan Permukiman, Seksi Pencegahan dan Peningkatan Kualitas dan 

Seksi Pemanfaatan Pengendalian. Setiap Seksi masing-masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman. 

5.  Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

Nama  : AFRIZAL ZAKIR, ST., MT  

NIP  : 19670407 199803 1 003 

Pangkat/ Gol : Pembina (IV/a) 

Jabatan  : Kepala Bidang Perumahan Kepala Bidang Prasarana, 

Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 

Prasaran, Sarana dan Utilitas (PSU).Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas 

Umum (PSU) mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sub urusan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU).Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyediaan PSU Perumahan 

dan  Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan 

lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan 

dan air bersih skala lingkungan. 

b) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyediaan PSU 

perumahan dan kawasan permukiman yang terdiri dari pemakaman, 

jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH 

lingkungan dan air bersih skala lingkungan. 
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c) Penyusunan rencana teknik di bidang penyediaan PSU perumahan dan 

kawasan permukiman  yang terdiri dari jalan lingkungan, drainase 

lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala 

lingkungan.
58

 

d) Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria PSU 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, 

jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH 

lingkungan dan air bersih skala lingkungan. 

e) Pelaksanaan fasilitasi penyediaan lahan PSU perumahan dan kawasan 

permukiman yang terdiri dari pemakaman, jalan lingkungan, drainase 

lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH lingkungan dan air bersih skala 

lingkungan. 

f) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyediaan PSU 

Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terdiri dari pemakaman, 

jalan lingkungan, drainase lingkungan, sanitasi lingkungan, RTH 

lingkungan dan air bersih skala lingkungan. 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang PSU terdiri dari Seksi Perencanaan dan Pendataan PSU, 

Seksi Penyedian dan Pelaksanaan dan Seksi Pemantauan dan Evaluasi. 

Setiap Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang PSU.
59

 

 

  

                                                             
58

 Hasil Observasi Penulis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota 

Pekanbaru. 
59

  Hasil Observasi Penulis di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kota 

Pekanbaru. 



40 

D. Struktur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru. 

Ir.H. MULYASMAN 

KEPALA DINAS 

Ir.H. IRZAL AHMAD, MM 

SEKRETARIS 

DUANGGA HAIRU MAULANA, S.Sos 

SUBBAG HUMAS 

JAMALUDDIN, SE 

SUBBAG KEUANGAN 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

MARTIN MANOLUK, ST 

BIDANG PRASARANA, SARANA DAN 

UTILITAS UMUM (PSU) 

SURYANA HAKIM, ST, MM 

BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN 

KATWADI, ST, MT 

BIDANG PERUMAHAN 

SANDY SYANPUTRA, ST 

SEKSI PENDATAAN DAN 

PERENCANAAN PERUMAHAN 

ABRAHAM ABDI, ST 

SEKSI PENYEDIAAN DAN 

PELAKSANAAN 

DASRIL, ST 

SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

EDI IFRIZAL, ST 

SEKSI PENDATAAN DAN 

PERENCANAAN PEMUKIMAN 

SUPRAYOGI, ST 

SEKSI PENCEGAHAN DAN 

PENINGKATAN KUALITAS 

H. ELFIAN JAMAL, ST 

SEKSI PEMANFAATAN DAN 

PENGENDALIAN 

- 

SEKSI PENDATAAN DAN 

PERENCANAAN PSU 

SUPARI, ST 

SEKSI PENYEDIAAN DAN 

PELAKSANAAN 

VITRIA SUSHANTI, ST 

SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

UPT 

4
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