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BAB II 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Tempat penelitian merupakan salah satu kantor gabungan yaitu Dinas 

Perhubungan dengan Komunikasi dan Informasi Kota Pekanbaru yang terletak di 

jalan yos sudarso No. 88 Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

B. Visi Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

1. Visi 

Adapun Visi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: Terwujudnya 

Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Pos dan 

Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau. 

2. Misi 

Adapun yang menjadi Misi Dinas Perhubungan Kota pekanbaru yaitu: 

a. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas 

dan professional. 

b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat 

kualitas pelayanan perhubungan. 

c. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, 

sistem jaringan tranportasi. 

d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

perhubungan. 
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C. Tujuan 

1. Meningkatkan kelancaran, keamanan dan keselamatan pelayanan jasa 

perhubungan untuk menunjang pengembangan dan pertumbuhan 

perekonomian masyarakat. 

2. Meningkatkankemampuan pelayanan di bidang perhubungan. 

3. Meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum. 

4. Meningkatkan disiplin kerja dan profesionalisme aparatur pemerintah. 

D. Sasaran 

1. Meningkatnya perlengkapan fasilitas jalan dan fasilitas pengujian, 

meningkatnya sarana transportasi darat dan angkutan danau dan keselamatan 

penyeberangan dengan indikator sasaran peningkatan perlengkapan fasilitas. 

2. Meningkatnya pelayanan yang cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat 

pengguna jasa perhubungan. 

3. Meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum, dibidang perhubungan 

dengan indikator sasaran pemberian sanksi hukum. 

4. Meningkatnya disiplin kerja dan kinerja aparatur pemerintah yang didukung 

sarana dan prasarana yang memadai dengan indikator sasaran peningkatan 

disiplin kerja dan kinerja pegawai. 

5. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 

E. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan bidang 

perhubungan serta dapat ditugaskan untuk meleksanakan penyelenggaraan 
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wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepda Gubernur selaku wakil 

Pemerintah dalam rangka dekosentrasi. 

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai beberapa satuan kerja yang 

tercantum dalam susunan organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yaitu : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 

penyelenggaraan otonomi daerah, desentralisali, dekosentrasi dan tugas 

pembantuan dibidang perhubungan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya 

yang diberikan Gubernur. 

Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Gubernur. Adapun tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yaitu : 

a. Menyusun rencana kegiatan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informasi sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang 

berlaku. 

b. Mengkoordinasi Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala UPT agar terjalin 

kerjasama yang baik dan saling mendukung. 

c. Memberikan petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas agar 

sesuai rencana sesuai ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya. 

e. Mengevaluasi dan menilai hasil kerja sesuai rencana yang telah 

ditentukan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karir. 
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f. Melaksanakan pembinaan umum dan teknis bidang pehubungan, 

komunikasi dan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. 

g. Melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, dan, 

h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan. 

2. Sekretaris 

Sekretasis berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Kepala Dinas, adapun tugas sekretaris yaitu : 

a. Memimpin, Menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

umum, perlengakapan, keuangan dan penyusunan 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 di tempat. 

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

f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman 

dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas. 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan. 

h. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas. 
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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 tanggung jawab masing-masing. 

k. Mengevaluasi tugas Sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut. 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat kepada atasan secara lisan 

maupun tertulis. 

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 tanggungjawab kepala Sekretaris. 

3. Bidang Angkutan 

Kepala Bidang Angkutan berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab 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 

tatalaksana administrasi bidang angkutan. 
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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. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Angkutan. 

4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 

Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas 

berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Adapun tugas Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas adalah : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk 

tata laksana administrasi Bidang Pengawasan dan Pengendalian 

Operasional. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di 

Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 

pengaturan kinerja Bidang Pengawasan dan Pengendalian Operasional. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan Bidang 

Pengawasan dan Pengendalian Operasional. 
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e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas Manajemen 

dan Rekayasa Lalu Lintas serta Pengawasan dan Pengendalian 

Operasional Angkutan Jalan, Perairan dan Udara. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

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 Transportasi. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 

pengaturan kinerja Bidang Keselamatan, Teknik Sarana, dan Prasarana 

Transportasi. 
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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 Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas 

Lalulintas Jalan, Teknik Sarana, Prasarana dan Keselamatan Lalulintas 

Perairan dan Udara. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah 

dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. 

6. Bidang Kominfo 

Kepala Bidang Kominfo berkedudukan dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dinas. Adapun tugas Bidang Kominfo 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 Transportasi; 
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d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 

pengaturan 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 Lalulintas Jalan, Prasarana dan fasilitas 

Lalulintas 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. 

Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


