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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru terletak antara 101° 14’ - 101° 34’ Bujur Timur dan 0° 

25’ - 0° 45’ Lintang Utara. 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 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 dibentuklah Kecamatan baru 

dengan Perda Kota Pekanbaru No. 3 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan 

Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 2003 menjadi 58 

Kelurahan. Kota Pekanbaru berbatasan dengan:  

 

wan 
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Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan Struktur tanah 

pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, Pinggiran kota pada 

umumnya terdiri dari jenis tanah organosol dan humus yang merupakan rawa-

rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. Kota Pekanbaru dibelah oleh 

Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur, memiliki beberapa anak sungai 

antara lain Sungai Umban Sari, Air Hitam, Sibam, Setukul, Pengambang, Ukai, 

Sago,Senapelan, Mintan dan Tampan. Sungai Siak juga merupakan jalur 

perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah 

lainnya. Pada umumnya koya Pekanbaru beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berada pada bulan Juli 2015 dan suhu minimum di bulan Oktober 

2015,cukup berfluktuasi selama tahun 2015. Jumlah hari hujan terbanyak jatuh 

pada Desember sedangkan curah hujan tertinggi jatuh pada bulan November. 

4.2 Pemerintah Daerah 

Kota Pekanbaru sebagai Ibukota Provinsi Riau telah berkembang dengan 

pesat seiring dengan kemajuan pembangunan. Secara administrasi Kota 

Pekanbaru dipimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada 

Gubernur sebagai Kepala Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru di dalam 

melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat 

menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan 

perkembangan sosial ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat.  
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Secara administratif, Kota Pekanbaru dibagi atas 12 (dua belas) 

Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan, yaitu :  

Tabel 4.1 : Data Administratif Kota Pekanbaru 

N0 KECAMATAN 

LUAS 

KECAMATAN              

(KM²)  

JUMLAH 

PENDUDUK 

JUMLAH 

KELURAHAN 

1 TAMPAN 59,81 201.182 4 

2 PAYUNG SEKAKI 43,24 101.128 4 

3 BUKIT RAYA 22,05 109.381 4 

4 

MARPOYAN 

DAMAI 29,74 146.221 
5 

5 TENAYAN RAYA 171,27 148.013 4 

6 LIMA PULUH 4,04 44.481 4 

7 SAIL 3,26 23.124 3 

8 

PEKANBARU 

KOTA 2,26 27.224 
6 

9 SUKAJADI 3,76 49.650 7 

10 SENAPELAN 6,65 38.340 6 

11 RUMBAI 128,85 74.977 5 

12 RUMBAI PESISIR 157,33 74.397 6 

13 JUMLAH 632,26 1.038.118 58 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2016 

 Dari tabel diatas jumlah kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru sebanyak 

12 kecamatan yang terdiri dari 58 kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah 

kelurahan terbanyak adalah kecamatan Sukajadi dengan 7 kelurahan, kecamatan 

yang memiliki jumlah kelurahan terkecil adalah kecamatan Sail dengan 3 

kelurahan. Data jumlah penduduk yang paling terbanyak adalah di Kecamatan 

Tampan berjumlah 201.182 jiwa, sedangkan kecamatan Sail adalah kecamatan 

yang memiliki jumlah penduduk palinf sedikit yaitu 23.124 jiwa. 
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4.3 Mata Pencarian, Agama dan Sosial budaya Penduduk Kota 

Pekanbaru 

Mata pencaharian masyarakat di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa 

bidang, yaitu pertanian, industri, kontruksi, perdagangan, transportasi dan 

komunikasi, keuangan, jasa, dan lainnya. Masyarakat di kabupaten ini memiliki 

mata pencarian utama yaitu pada bidang pertanian sebanyak 4,70 %. Mata 

pencarian masyarakat di bidang pertanian ini terdiri dari pertanian tanaman 

pangan, perkebunan, peternakan, dan perikanan. Bidang industri sebanyak 6,56 %. 

Bidang perdagangan sebanyak 40,25 %, transportasi dan komunikasi sebanyak 

5,48 %, keuangan 5,97 %, jasa sebanyak 26,02%, dan bidang lainnya sebanyak 

1,40 %. 

 Untuk masalah agama masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru 

sebagian besar memeluk agama Islam. Tahun 2015 sebanyak 720.623 jiwa 

pemeluk agama Islam, pemeluk agama Kristen khatolik 78.831 jiwa dan kristen 

protestan 60.002 jiwa, pemeluk agama Budha 27.874 jiwa, pemeluk agama Hindu 

4.020 jiwa.Bahasa yang digunakan oleh masyarakat adalah Indonesia, Melayu, 

Jawa, Batak dan Minang kabau. 

 Dalam kehidupan sosial budaya, Pemerintah kota Pekanbaru selalu 

merekul-turisasi masyarakat dengan budaya Melayu. Misalnya dengan berpakaian 

Melayu pada hari jum’at untuk anak sekolah dan untuk aparatur pemerintah. 
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4.4 Organisasi Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota Pekanbaru 

4.4.1 Kepala Dinas 

Kepala dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan mempunyai 

tugasmerumuskan kebijakan teknis dalam bidang kebersihan dan pertamanan, 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang 

kebersihan dan pertamanan, membina dan melaksanakan urusan bidang 

kebersihan dan pertamanan, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas 

dibidang kebersihan dan pertamanan, membina Unit Pelaksanaan Teknis Dinas 

dalam lingkup tugasnya, menyelenggarakan urusan pinata usahaan dinas, 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. Kepala dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada walikota. 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup & 

Kebersihan menyelenggarakan fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis dibidang 

kebersihan dan pertamanan, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum, 

penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pelaporan, 

penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas, pelaksanaan tugas-tugas lain. 

4.4.2 Sekretariat 

Sekretaris menyelenggarakan fungsi penyusunan program kerja dinas, 

penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata persuratan, 

perlengkapan , umum dan rumah tangga, pelaksanaan koordinasi pelayanan 

administrasi dinas, pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan, 
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pengkoordinasian laporan tahunan, pengkoordianasian kebrsihan, keindahan dan 

ketertiban kantor, pelaksnaan tugas-tugas lain. Sekretaris terdiri dari : 

a. Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan 

Sub bagian kepegawaian, umum dan perlengkapan mempunyai rincian tugas, 

yaitu : 

1. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan kepegawaian, 

tata usaha, umum, rumah tangga dan perlengkapan serta kearsipam 

berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Menyusun program kerja dan laporan tahunan. 

3. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penghimpunan dan sosialisasi 

peraturan bperundang-undangan, kebijakan teknis, petunjuk ternis serta 

bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang 

kepegawaian,umum/tata usaha dan perlengkapan. 

4. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentaris serta pengolahan 

data dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian, umum 

dan perlengkapan. 

5. Merumuskan dan melaksankan inventaris permsalahan yang berhubungan 

dengan bidang kepegawaian, Pembinaan Aparatur (BINAP) serta 

peringkatan kualitas pegawai. 

6. Merumuskan kdan melaksanakan pelayanan administrasi, inventaris kantor 

dan dokumentasi kegiatan kantor. 

7. Melaksanakan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 

sesuai bidang tugasnya serta pelayannan hubungan masyarakat. 



 54 

8. Melaksanakan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, upacara-upacara dan 

rapat-rapat  dinas. 

9. Merumuskan dan melaksankan urusan rumah tangga dinas, urusan dalam, 

akomodasi dan perjalannan dinas. 

     10. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan dan 

materi bagi      unit kerja dilingkungan dinas. 

     11. Menyusun tindak lanjut laporan masyarakat temuan pemeriksa fungsional 

dan pengawasan lainnya. 

     12. Merumuskan dan mengkoordinasikan kegiatan kebersihan, ketertiban, 

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan dilingkungan dinas. 

     13.  Melaksanakan penyusunan pelaksanaan dan data pengawal serta formasi 

pegawai, mutasi pegawai, latihan pegawai, ujian dinas, kenaikan pangkat, 

kenaikan gaji berkala, buku induk pegawai, menyusun DUK dan registrasi 

PNS dilingkungan dinas. 

     14. Merumus tekniskan dan melakukan pengelolaan data pegawai serta 

pengarsipan DP3 PNS. 

     15. Merumuskan dan menyusun petunjuk teknis bidang pembinaan, 

peningkatan kinerja, disiplin dan kesejahteraan pegawai. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

Sub bagian keuangan mempunyai rincian tugas, yaitu : 
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1. Merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan bidang keuangan. 

2. Merencanakan program kerja meliputi koordinasi dan pembinaan bidang 

keuangan dinas berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

3. Melakukan verifikasi serta meneliti kelengkapan Surat Permintaan 

Pembayaran (SPP). 

4. Menyiapkan Surat Perintah Menbayar (SPM). 

5. Melakukan vertisifikasi harian atas penerimaan. 

6. Melakukan vertisifikasi Laporan Pertanggung jawaban (SPJ) Bendahara 

dan Bendahara Pengeluaran. 

7. Melaksanakan akuntasi dinas. 

8. Menyiapkan laporan keuangan dinas. 

9. Merencanakan program kerja pengelolaan dana perjalanan dinas. 

     10. Merencanakan program kerja pengelolaan biaya operasional rumah tangga 

dinas. 

     11. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat 

diproses lebih lanjut. 

     12. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar bawahan mengerti dan memahami pekerjaannya. 

     13. Memeriksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui  

adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan. 

     14. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis. 
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     15. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan 

informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih 

lanjut. 

     16. Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis berdasdarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi bagi atasan. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

c. Sub Bagian Program. 

Sub bagian program mempunyai rincian tugas, yaitu : 

       1. Mengkoordinasikan usulan setiap bidang dan pengelolaan data informasi 

tentang          dinas. 

2. Menyusun program kerja dan  membuat laporan tahunan. 

3. Mengumpulkan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana dinas. 

4. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan pelaporan. 

5. Merumuskan, melaksananakan dan menghimpun petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan penyusunan program. 

6. Merumuskan Renstra,Renja dan program pembangunan tiap tahunnya 

dilingkungan dinas. 

7. Memfasilitaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan 

dinas. 
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8. Membagi tugas bawahan dengan cara tertulis atau lisan agar dapat diproses 

lebih lanjut. 

9. Member petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar bawahan mengerti dan memahami pekrjaannya. 

     10. Memariksa pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui 

adanya kesalajan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya. 

     11. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis. 

     12. Mengevaluasi tugas pembinaan bidang keuangan dinas berdasarkan 

informasi , data , laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih 

lanjut. 

     13.  Melaporkan pelaksanaan tugas pembinaan bidang keuangan dinas kepada 

atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan hasil kerja sebagai bahan 

evaluasi bagi atasan. 

     14. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

4.4.3  Bidang Kebersihan 

Bidang kebersihan mempunyai tugas, yaitu mengkoordinasikan, membina 

dana merumuskan pelaksanaan pengumpulan , pembersihaan dan pengangkutan 

sampah dijalan umum serta pembuangan sampah dari Tempat Pembuangan 

Sementara (TPS) ke tempat Pembuangan Akhir (TPA), mengkoordinasikan, 

membina dan merumuskan pelaksanaan kebersihan jalan dan lingkungan , 

penampungan dan pemusnahan sampah serta pengolahan dan pemanfaatan 

sampah, mengkoordinasikan , membina dan merumuskan penyusunan laporan 
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hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program kebersihan kota, 

mengkoordinasikan , membina  dan merumuskan pemberian petunjuk teknis 

pelaksanaan tugas kepada bawahan,mengkoordinasikan, membina dan 

merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan, mengkoordinasikan, 

membina dan merumuskan pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), 

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya Dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud 

menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan. 

b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan umum. 

c. penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi. 

d. pembinaan dan pelaporan. 

e. penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas. 

f. pelaksanaan tugas-tugas lain. 

4.4.4 Bidang Retribusi 

 Bidang retribusi mempunyai tugas, yaitu : 

a. Melaksanakan rencana kerja tahunan penyusunan dan penetapan 

besaran retribusi bagi wajib retribusi sesuai peraturan yang berlaku. 

b. Memberikan petunjuk dan arahan secara teknis tentang pelaksanaan 

tugas kepada bawahaan. 

c. Melakukan petunjuk lain atas petunjuk pimpinan. 
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d. Dalam melaksanakan tugas, kepala bidang retribusi bertanggung jawab 

kepada kepala Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan Kota 

Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


