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 BAB IV 

KONDISI UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan   nama “Senapelan” yang saat 

itu dipimpim 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 bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil 
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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 Sumtera 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. Kemendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi 

Ibukota Provinsi 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. 

4.1.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru 

1.  Letak dan Luas 

 ota  ekan a u te letak anta a          -          uju   imu   an       - 

       intang  ta a. 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 Km
2
  menjadi 

± 446,50 Km
2
 , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 

 



46 
 

Dari hasil pengukuran/pematokan  di lapangan oleh BPN Tk. I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km
2
. 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 dibentuklah 

Kecamatan   Baeu  dengan   Perda  Kota  Pekanbaru No. 4  Tahun  2003  menjadi 

12 Kecamatan   dan  Kelurahan/Desa   baru   dengan  Perda  Tahun  2003  

menjadi  58 Kelurahan/Desa. 

2. Batas 

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota : 

 Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

 Sebelah Selatan : Kabupaten Kampat dan Kabupaten Pelalawan 

 Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

 Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 

3. Sungai 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air 

Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan 

Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekenomian rakyat pedalaman ke kota serta daerah lainnya. 
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a. Iklim 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum  berkisar  anta a   ,   –   ,6  C  dan  suhu  minimum berkisar  antara   

  ,   -   ,   C Cu ah hujan anta a  8,6  -    ,   mm/tahun  engan kea aan 

musim berkisar :  

a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 

Desember. 

b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus 

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum 

antara 40% - 62%. 

4.1.3 Kependudukan 

Masalah penduduk di Kota Pekanbaru sama lainnya seperti daerah lain di 

Indonesia. Untuk mencapai masyarakat yang berkualitas dengan jumlah penduduk 

yang tidak terkendali akan sulit tercapai. Program kependudukan yang meliputi 

pengendalian kelahiran, menurunkan tingkat kematian bayi dan anak, 

perpanjangan usia dan harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta 

pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang harus 

ditingkatkan. Penduduk Kota Pekanbaru setiap tahunnya terus meningkat. Hal ini 

menandakan bahwa kotapekanbaru terus berkembang dan maju sehingga menjadi 

daya tarik bagi penduduk daerah lain bermigrasi ke Kota Pekanbaru. Untuk 

mengetahui jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru dapat 

dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.1 

Jumlah penduduk menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru tahun 2017 

No Kecamatan Jumlah (jiwa) Presentase 

1 Pekanbaru Kota 188,806 19,57 

2 Sail 93,479 9,69 

3 Sukajadi 101,548 10,53 

4 Lima Puluh 130,349 13,51 

5 Senapelan 41,994 4,35 

6 Bukit Raya 21,809 2,26 

7 Marpoyan Damai 25,784 2,67 

8 Payung Sekaki 47,814 4,96 

9 Tampan 37,024 3,84 

10 Rumbai 70,219 7,28 

11 Rumbai Pesisir 69,016 7,16 

12 Tenayan Raya 171,27 27,09 

 Jumlah 964,558 100,00 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Dalam Angka Tahun 2017 

 Berdasarkan  tabel diatas dapat diketahui jumlah penduduk kota 

Pekanbaru tahun 2017 berjumlah 964,558 jiwa. Diantara 12 Kecamatan di Kota 

Pekanbaru, Kecamatan Pekanbaru Kota memiliki jumlah penduduk terbanyak 

yaitu sebesar 188,806 jiwa atau 19,575%. Sedangkan jumlah penduduk yang 

terkecil berada di Kecamatan Marpoyan Damai sebesar 21,809 jiwa atau 2,26%. 
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4.2 Gambaran umum Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kantor dinas perhubungan kota Pekanbaru berdiri pada tanggal 28 

Oktober 1988 sesuai dengan surat keputusan mentri perhubungan sebagai instansi 

yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan kehidupan masyarakat di 

sektor perhubungan baik darat, laut dan udara dalam rangka memajukan 

perekonomian Indonesia khususnya kota Pekanbaru sebagaimana yang tertuang 

dalam tujuan perhubungan nasional. Dinas ini dulunya bernama Dinas LLAJ 

(Lalu Lintas Angkutan Jalan), kemudian dengan adanya UU No. 22 Tahun 1999 

dan PP No. 25 Tahun 2000 yang menjadi dasar dari otonomi daerah, terbitlah 

Perda No. 7 Tahun 2001 membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas 

Perhubungan Kota Pekanbaru.  

Penyempurnaan UU No. 22 Tahun 2007, PP No. 41 Tahun 2007, Perda 

No. 8 Tahun 2008 dan Perwako No. 8 Tahun 2009 akhirnya mengganti nama 

dinas ini menjadi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota 

Pekanbaru atau Dishubkominfo Kota Pekanbaru. 

Sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

pemerintahan daerah. Dimana penyelenggaraan otonomi daerah adalah 

pelimpahan kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah 

untuk mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri. 
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Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas dan melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubugan, Komunikasi dan Informatika 

serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh 

pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi. 

Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi 

strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong 

kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu 

ciri utama aktifitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi 

sehingga secara sistematik penyelenggaraannya tidak bisa dipisah-pisahkan antara 

satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah diskriminatif. 

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru 

Adapun menjadi Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

a. Visi  

“ Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa 

Transportasi, Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal 

dan terjangkau” 

Visi ini mempunyai makna : Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika dalam melaksanakan tugasnya mempertahankan pelayanan yang 
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sudah   diberikan, juga   akan  berusaha  untuk   meningkatkan  kualitas  

pelayanan secara terus menerus dan berkesinambungan sesuai dengan 

pertumbuhan dan perkembangan kota disesuaikan dengan perkembangan 

teknologi  dan  kebutuhan, serta  selalu  berkoordinasi dengan dinas-instansi 

terkait  dalam  mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan aspirasi 

pemerintah kota Pekanbaru. 

b. Misi 

Untuk  mewujudkan  Visi Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika  Kota Pekanbaru, maka  Visi  tersebut  dijabarkan  menjadi empat 

buah Misi yang di emban yaitu : 

1. Meningkatkan  dan  memberdayakan  SDM  perhubungan  yang 

berkualitas dan profesional. 

2. Memperbaiki,  mempertahankan,  meningkatkan  aksebilitas  dan tingkat 

kualitas pelayanan perhubungan. 

3. Mengusahakan   ketersediaan/kecukupan  dan kehandalan prasarana, 

sarana sistem jaringan  transportasi. 

4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

perhubungan. 

4.2.3 Pembagian Tugas Jabatan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

Kota Pekanbaru 

Adapun tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yaitu : 
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A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru 

mempunyai tugas penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisasi, dekonstrasi da 

tugas pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

yang diberikan Gubernur/Bupati. 

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Gubernur/Bupati. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, 

komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

pemerintah; 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat dan staf 

dinas; 

c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan komunikasi dan 

informasi; 

d. Menyusun kebijakan pelaksanaan dibidang perhubungan komunikasi 

dan informasi pelakasanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan 

serta evaluasi pelaksanaan tugas dibagian sekretariat 

e. Melaksanakan Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta 

evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, 

pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana 

dan prasarana, dan kominfo; 
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f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya 

Sedangkan fungsi dinas dalam rangka menyelenggarakan rincian tugas 

tersebut diatas adalah : 

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan 

informatika; 

2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 

3. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi; 

4. Pembinaan dan pelaporan; 

5. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas 

Adapun peran serta rencana strategis dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan 

Fungsi Dinas Perhubungan dan Pengembangan Sektor Perhubungan dapat 

berlangsung secara berkesinambungan dan komprehensif maka perlu disusun 

suatu Rencana Strategis (Renstra) dengan adanya Renstra diharapkan tersedia 

pedoman serta arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Dinas yang dalam hal ini 

dituangkan dalam program lima tahunan.  

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika Kota Pekanbaru mengambil kebijakan-kebijakan sebagai berikut : 

a. Memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai yang berada di 

lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru untuk memperoleh pelatihan dan pendidikan tenis baik di 

bidang Perhubungan maupun Kesektretariatan; 
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b. Melakukan pengajuan rekruitmen tenaga yang memiliki potensi dan 

kemampuan teknis di bidang Perhubungan; 

c. Pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat 

dengan keterpaduan pemberian beberapa perizinan dan rekomendasi 

bidang perhubungan pada pelayanan satu atap, yaitu Badan Pelayanan 

Terpadu; 

d. Pengembangan sistem transportasi perkotaan yang bersifat massal dan 

menjadi angkutan pemadu moda transportasi; 

e. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi melalui manajemen angkutan 

umum dan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang juga meliputi sarana 

dan prasarananya; 

f. Peningkatan peran serta masyarakat, pengusaha kecil, menengah dan 

koperasi; 

g. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan tata tertib berlalu 

lintas dan melaksanakan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan kepada 

penyedia dan pengguna jasa angkutan; 

h. Memperluas jangkauan jaringan pelayanan melalui komunikasi dan 

informasi yang luas sampai ke pelosok kota; 

i. Penertiban terhadap kendaraan angkuta penumpang dan barang yang tidak 

laik jalan, tidak memiliki izin, dan melanggar tata tertib berlalu lintas. 

B. Sekretaris 

Seketaris berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu :  
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a. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kegiatan 

administrasi kepegawaian umum, perlengkapan, keuangan dan 

penyususunan program dinas. 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di 

lingkungan dinas. 

d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak 

berada ditempat 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian. 

f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman 

dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata peraturan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas. 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan. 

h. Mengkoordinasikan, membina dan membuat laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas. 

i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan, kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan 

gedung kantor. 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing. 

k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang 

diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 
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l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 

maupun tulisan. 

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas Sekretariat dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

Selain itu, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepala Sekretaris. 

4. Bidang Angkutan 

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. Bidang Angkutan memiliki tugas sebagai berikut : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan 

dibidang angkutan. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman serta tata 

laksana adminsitrasi bidang angkutan 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan perizinan di 

bidang angkutan. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan serta 

pengaturan kinerja bidang angkutan. 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang 

angkutan. 

f. Melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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5. Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana 

Kepala Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Adapun Tugas Bidang 

Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana yaitu : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program 

kerja tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana 

Transportasi. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk 

tata laksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan 

Prasarana Transportasi. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang 

Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan 

kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi. 

e. Mengkoordinasikan, membi4na dan merumuskan laporan-laporan Bidang 

Keselamatan, Teknis Sarana dan Prasarana Transportasi. 

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Keselamatan, 

Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Jalan, Prasarana dan Fasilitas 

Lalu Lintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalu Lintas 

Perairan dan Udara. 

g. Melaksanaka tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
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Kemudian masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

C. Bidang Kominfo 

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Kepala Dinas. Adapun fungsi Bidang Kominfo yaitu : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program 

tahunan Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk 

tata laksana administrasi Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan 

Prasarana Transportasi. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di Bidang 

Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pegaturan 

kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi. 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang 

Keselamatan, Teknik Sarana dan Prasarana Transportasi. 

f. 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. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 
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Kemudian masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.    

  



 
 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru 
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