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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. 

Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat 

pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Pekanbaru mempunyai satu bandar 

udara internasional, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, dan terminal bus 

terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua 

pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota 

Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi-etnik, 

keberagaman ini telah menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama 

untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. 

4.1.1 Sejarah Pekanbaru 

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak 

sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman 

dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Nama 

Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu 

dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai 

ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan 

berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung 

Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.  
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Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit 

berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut 

terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah 

mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. 

Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda 

Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.  

Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar 

(pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. Seiring dengan 

berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat pemukiman yang 

ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” 

dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, 

Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya 

menjadi "PekanBaharu" Selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota 

Pekanbaru. Mulai Saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai 

popular dengan sebutan "PEKAN BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari 

disebut PEKANBARU. 

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun 

pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang 
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dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus 

landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar 

Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, 

Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung. 

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera 

di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom 

yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, 

Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota kecil dalam lingkungan 

Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan 

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru 

masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru 

resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan 

Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota 

adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur 

Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang 

dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian 

utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. 

Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada 

pada ketinggian berkisar antara 5 – 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini 
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termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C 

hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.  

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang 

kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan 

Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 

kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 446,50 

km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian 

dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang 

kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini 

dimekarkan menjadi 12 kecamatan.   

Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota Propinsi Riau yang mempunyai 

jarak lurus dengan Kabupaten / Kota-kota lain sebagai Ibu kota Propinsi. 

Adapun jarak tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Tabel 4.1 : Jarak Ibu Kota ke Kab / Kota di Provinsi Riau 

Dari Ke Kab / Kota Jarak 

 

 

 

Pekanbaru 

 

 

 

Taluk Kuantan = 118 Km 

Rengat = 159 Km 

Tembilahan = 21.3,5 Km 

Kerinci = 33,5 Km 

Siak = 74,5 Km 

Bangkinang = 51 Km 

Pasir Pangaraian = 132,5 Km 
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Bengkalis = 128 Km 

Bagan = 192,5 Km 

Dumai = 125 Km 

Sumber: http://www.pekanbaru.go.id/wilayah-geografis/ 

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk 

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan 

ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan 

penduduknya. 

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 

37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional 

dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah mengantarkan Bahasa 

Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang digunakan oleh penduduk kota 

Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau Bahasa Indonesia. Selain itu, etnis yang 

juga memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. 

Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 

1959, memiliki andil besar menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur 

birokrasi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka 

berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran 

Provinsi Riau. 
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Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa 

pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja 

romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 

kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di Kota 

Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan menjadi 

kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok masyarakat ini mencari 

lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga yang beralih okupansi. 

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, 

membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong 

berdatangannya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini umumnya bekerja sebagai 

karyawan, dan memiliki ikatan emosional yang kuat terutama jika semarga 

dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di Kota Pekanbaru. Pasca PRRI 

eksistensi kelompok etnis ini menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya 

memiliki jabatan penting di pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin 

Nasution menjadi “Penguasa Perang Riau Daratan”. 

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh 

masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, 

Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. 

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota Pekanbaru 

tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan Musabaqah 

Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada perlombaan membaca 
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Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang utusan, untuk setiap wilayah 

provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi mengirimkan 6 orang utusan.  

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang walikota. 

Efektifitas pemerintahan kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa 

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM 

Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang 

saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, 

kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai wali kota berikutnya, yang 

sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, 

digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati 

Indragiri. 

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa 

beberapa perubahan pada sistem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk 

Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan 

serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai 

pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli 

B.A. sebagai wali kota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh 

Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memeintah lebih dari 10 tahun. 

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode 

pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S.H., pada 21 

Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 22 Juli 1991 terpilih 

H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode. 
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Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah 

menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok masyarakat di 

Pekanbaru, kecendrungan tertentu terutama berkaitan dengan politik dan 

ekonomi, mendorong masyarakatnya berlaku diskriminasi. Klaim beberapa 

kelompok masyarakatnya atas keutamaan mereka dibandingkan kelompok 

lainnya, dapat menjadi api dalam sekam, jika dibiarkan akan dapat menimbulkan 

disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru.  

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah M.M. sebagai wali kota, 

memerintah selama dua periode, ia termasuk salah satu wali kota yang berhasil 

dalam menertibkan sistem birokrasi pemerintahan Pekanbaru, sehingga mampu 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 

berdasarkan survei persepsi kota-kota di seluruh Indonesia oleh Transparency 

International Indonesia (TII), kota ini termasuk kota terkorup di Indonesia 

bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari Indeks Persepsi Korupsi 

Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 yang merupakan pengukuran tingkat korupsi 

pemerintah daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3.61, 

dengan rentang indeks 0 sampai 10. 

Pada tanggal 21 Juni 2006 dilaksanakan pemilihan wali kota dan wakil wali 

kota secara langsung, dengan dua pasangan calon yang ikut serta yaitu Erwandy 

Saleh – Ayat Cahyadi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Herman 

Abdullah – Erizal Muluk yang diusung oleh Golkar dan partai koalisinya. Pada 

tanggal 18 Mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan wali kota 
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dan wakilnya secara langsung oleh masyarakat Pekanbaru, H. Firdaus S.T., M.T. 

terpilih dengan suara terbanyak, namun berdasarkan putusan Mahkamah 

Konstitusi Republik Indonesia hasil tersebut dibatalkan dan mesti diadakan 

pemungutan suara ulang (PSU). Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kota, 

Gubernur Riau Drs. H. Rusli Zainal mengangkat Dr. H. Syamsurizal S.E., M.M., 

sebagai pelaksana tugas (Plt) Walikota Pekanbaru. 

Kemudian berdasarkan PSU tanggal 21 Desember 2011, H. Firdaus S.T., 

M.T kembali memenangi pemilihan kepala daerah Kota Pekanbaru, walau dalam 

pelaksanaan PSU tersebut hanya 253.232 masyarakat atau 49% saja yang 

menggunakan hak pilihnya. 

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya adalah 

Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska Riau, Universitas 

Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. 

Sampai tahun 2008, di Kota Pekanbaru baru sekitar 13,87 % masyarakatnya 

dengan pendidikan tamatan perguruan tinggi, dan masih didominasi oleh tamatan 

SLTA sekitar 37,32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazah sama sekali sebanyak 

12,94 % dari penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 tahun keatas. 

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi 

Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya 

dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, 

termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Firdaus_%28wali_kota%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rusli_Zainal
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Syamsurizal&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/21_Desember
http://id.wikipedia.org/wiki/2011
http://id.wikipedia.org/wiki/Politeknik_Caltex_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sultan_Syarif_Kasim_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Muhammadiyah_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Muhammadiyah_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Lancang_Kuning
http://id.wikipedia.org/wiki/Soeman_Hs_%28perpustakaan%29
http://id.wikipedia.org/wiki/Perpustakaan


55 
 

 
 

unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buku sampai tahun 2008. Nama 

perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman 

Hasibuan. 

Perkembangan perekonomian Pekanbaru, sangat dipengaruhi oleh kehadiran 

perusahaan minyak, pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit beserta 

pabrik pengolahannya. Kota Pekanbaru pada triwulan I 2010 mengalami 

peningkatan inflasi sebesar 0.79%, dibandingkan dengan triwulan sebelumnya 

yang mencapai 0.30%. Berdasarkan kelompoknya, inflasi terjadi hampir pada 

semua kelompok barang dan jasa kecuali kelompok sandang dan kelompok 

kesehatan yang pada triwulan laporan tercatat mengalam ideflasi masing-masing 

sebesar 0.88% dan 0.02%. Secara tahunan inflasi kota Pekanbaru pada bulan 

Maret 2010 tercatat sebesar 2.26%, terus mengalami peningkatan sejak awal 

tahun 2010 yaitu 2.07% pada bulan Januari 2010 dan 2.14% pada bulan Februari 

2010. 

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru, telah memegang 

peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekomoni kota ini. Penemuan 

cadangan minyak bumi pada tahun 1939 memberi andil besar bagi perkembangan 

dan migrasi penduduk dari kawasan lain. Sektor perdagangan dan jasa saat ini 

menjadi andalan Kota Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya 

pembangunan ruko pada jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa 

pusat perbelanjaan modern, diantaranya: Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza 

Sukaramai, Mal Pekanbaru, Mal SKA, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, 

http://id.wikipedia.org/wiki/2008
http://id.wikipedia.org/wiki/Guru
http://id.wikipedia.org/wiki/Sastrawan
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soeman_Hasibuan&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Soeman_Hasibuan&action=edit&redlink=1
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Metropolitan Trade Center, dan Giant. Walau di tengah perkembangan pusat 

perbelanjaan modern ini, pemerintah kota terus berusaha untuk tetap menjadikan 

pasar tradisional yang ada dapat bertahan, di antaranya dengan melakukan 

peremajaan, memperbaiki infrastruktur dan fasilitas pendukungnya. Beberapa 

pasar tradisional yang masih berdiri, antara lain Pasar Bawah, Pasar Raya 

Senapelan (Pasar Kodim), Pasar Andil, Pasar Rumbai, Pasar Lima puluh dan 

Pasar Cik Puan. 

Sementara dalam pertumbuhan bidang industri di Kota Pekanbaru terus 

mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan pertahun sebesar 3,82 %, 

dengan kelompok industry terbesar pada sector industry logam, mesin, 

elektronika dan aneka, kemudian disusul industry pertanian dan kehutanan. Selain 

itu beberapa investasi yang ditanamkan di kota ini sebagian besar digunakan 

untuk penambahan bahan baku, penambahan peralatan dan perluasan bangunan, 

sebagian kecil lainnya digunakan untuk industri baru. 

4.1.2 Visi Kota Pekanbaru 

Visi Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota 

Metropolitan Yang Madani. 

Makna yang terkandung dalam visi Kota Pekanbaru adalah :   

1 Kota Metropolitan, adalah  Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta 

jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai 

dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di 
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bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan 

warga kota;  

2 Madani, adalah Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, 

modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, 

dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi 

hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, aman, 

nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman 

dan taqwa.  

4.1.3 Misi Kota Pekanbaru 

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan terwujudnya 

Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka disusun Misi Kota 

Pekanbaru sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 

bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional;  

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah 

yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta hidup rukun 

dan damai;  

3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi 

listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah 
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terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah 

pinggiran kota;  

4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujud kan pembangunan yang 

berkelanjutan;  

5. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan 

meningkatkan investasi bidang industri, perdagangan, jasa, dan 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang 

memadai dan iklim usaha yang kondusif.  

4.2 Gambaran Umum Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah Berdirinya Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru dimulai pada saat pekanbaru masih 

berstatus swatentra. Pada saat itu Dinas Pekerjaan Umum yang di kepalai oleh 

Sucipto dari tahun 1963 sampai tahun 1967 yang berkantor di jalan Senapelan atau 

tepatnya di Kantor Lurah Kampung Bandar, kemudian beliau diganti oleh Ahmad 

Fakieh, BA dari tahun 1967 samoai tahun 1978 dimana Dinas Pekerjaan Umum pada 

saat itu sama-sama berada di Kantor Walikota Pekanbaru yang berlokasi di jalan 

Jendral Sudirman tepatnya di bangunan senapelan saat ini. 

Perkembangan Kota Pekanbaru yang semakin pesat dan semakin banyak 

membutuhkan kegiatan pemerintahan maka sejalan dengan itu pemerintah daerah 

Kota Pekanbaru segera membangun Kantor Walikota, pada masa itu Kepala Dinas 
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Pekerjaan Umum dijabat oleh Yazmi Yahya Bmue, dimulai tahun 1978 samoai tahun 

1982. 

Pada saat itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru mengajukan 

suatu konsep struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru, dengan 

memperkirakan kebutuhan terhadap fungsi serta perkembangan Kota Pekanbaru yang 

cukup pesat. Maka struktur organisasi pekerjaan umum tersebut diganti melalui Surat 

Keputusan (SK) Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor : 

Kpts.061/HOT.15/1962, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan 

Umum Kota Pekanbaru. Tanggal 1 Mei 1982 dengan Susunan Struktur Organisasi 

sebagai berikut : 

a.  Sub Bagian Tata Usaha 

b. Seksi Cipta Karya 

c.  Seksi Bina Marga 

d. Seksi Pengembangan Kota 

  Pada saat itu terjadi serah terima jabatan antara Yazmi Yahya Bmue dengan 

Zubair Syaipuddin. Pada masa Zubair Syaipuddin, Dinas Pekerjaan Umum Kota 

pekanbaru mengajukan konsep struktur organisasi yang baru berpola maksimal. 

Namun setelah terlaksana misi tersebut, beliau digantikan oleh Wasnuri Marza 

tepatnya pada tanggal 20 April 1993. 

Setelah Wasnuri Marza menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dipindahkan dari Kantor Walikota 

Pekanbaru ke jalan Dagang No. 78 Pekanbaru dan saat itu struktur organisasi berpola 
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maksimal dengan Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru 

Nomor : KPTS.060/40/ORTAL/1993 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas 

Pekerjaan Umum Tingkat II Kota Pekanbaru tanggal 2 Juni 1993 dengan ! Sub dan 5 

Seksi. 

Bapak Wasnuri Marza selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 

menjabat dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2000. Kemudian beliau digantikan 

oleh bapak Ir. Dedi Gusriadi yang menjabat dari tahun 2000 sampai dengan tahun 

2003, beliau tidaklah bertahan lama karena kepindahan beliau ke BAPPEDA. 

Sepeninggalan bapak Ir. Dedi Gusriadi tepatnya tahun 2003 Dinas Pekerjaan Umum 

dikepalai oleh bapak Ir. Firdaus CES. Masa jabatan bapak Ir. Firdaus CES di Kantor 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru berakhir pada tahun 2007 dan beliau 

menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Kemudian di 

gantikan oleh bapak Ir. H. Idris Sani, MT sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

Kota Pekanbaru, jabatan tersebut sampai tahun 2009. Selanjutnya jabatan Kepala 

Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru kembali di jabat oleh bapak Ir. Dedi 

Gusriadi, MT dari tahun 2010 dan sekarang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di jabat oleh bapak H. Zulkifli. H, ST. MP 

4.2.2 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 

Visi merupakan gambaran keadaan yang dibayangkan dapat atau ingin dicapai 

atau diwujudkan pada masa mendatang. Merupakan cita-cita yang di dukung oleh 

keadaan sekarang dan merupakan arah bagi pengelolaan lembaga. 
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Penyertaan misi mengandung secara eksplisit apa yang harus dicapai oleh 

lembaga dan kegiatan spesifik apa yang harus dilakukan dalam upaya pencapaian 

tugas-tugas yang harus di selesaikan oleh lembaga untuk pencapaian visi. 

A. Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 

Adapaun Visi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 2021 ditetapkan 

sebaai berikut : “Terwujudnya pemukiman yang layak, jalan, lingkungan yang 

sehat dan nyaman serta prasarana jalan dan prasarana pengairan yang handal”. 

B. Misi Dinas Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru 

Sejalan dengan pemikiran di atas, maka dirumuskan Misi-misi Dinas 

Pekerjaan Umum Kota Pekanbaru sebagai berikut : 

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk pengendalian banjir. 

2. Meningkatkan fungsi jaringan jalan dalam kota. 

3.Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman. 

4.Membantu pembangunan gedung-gedung, perumahan dan fasilitas 

pemerintah kota lainnya. 

5.Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur dan mitra kerja 

lingkup pekerjaan umum. 

C. Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pekanbaru antara lain : 

1. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air guna mengamankan kawasan 

dan bahaya banjir, erosi, abrasi, dan pencemaran limbah padat dan cair. 
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2. Meningkatkan kondisi ruas jalan kota. 

3. Membangun prasarana jalan ke daerah potensial serta daerah berkembang 

untuk merangsang pertumbuhan ekonomi. 

4. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman pada kawasan 

permukiman kumuh dan baru. 

5. Mendorong terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan gedung-gedung 

pemeriintah kota yang tertib dan fungsional. 

6. Meningkatkan SDM aparat dalam penyelenggaraan pembangunan. 

D. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 

Adapun sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pekanbaru antara lain : 

1. Berkurangnya kawasan banjir akibat tidak lancarnya saluran serta   

tertatanya sungai, 

2.  Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan kota. 

3.  Saluran drainase yang tidak mengalir berkurang. 

4. Meningkatna kualitas serta kuantitas sarana dan prasarana permukiman di 

kawasan kumuh. 

5. Terwujudnya struktur bangunan gedung pemerintahan yang berdaya tahan 

25 tahun. 

6. Meningkatnya kualitas aparat pemerintah setelah mengikuti pendidikan dan 

pelatihan baik yang bersifat structural maupun teknis. 
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4.2.3 Strukut Organisasi Unit Kerja Tempat Penelitian 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 94 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja di Lingkungan 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru, dalam hal ini Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu: 

1. Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru terdiri dari : 

(1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru 

menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan 

penataan ruang. 

(2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dipimpin 

oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

(3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan 

sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan. 

(4) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(5) Bidang dipimpn oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

(6) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab 

kepada Sekretaris Dinas. 
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(7) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang. 

(8) Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 

2. Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru terdiri dari : 

a. Kepala Dinas. 

b. Sekretariat, membawahi : 

1. Sub Bagian Umum. 

2. Sub Bagian Keuangan. 

3. Sub Bagian Program. 

c. Bidang Sumber Daya Air, membawahi : 

1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air. 

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air. 

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. 

d. Bidang Bina Marga, membawahi : 

1. Seksi Perencanaan Bina Marga. 

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan. 

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. 

e. Bidang Cipta Karya, membawahi : 

1. Seksi Perencanaan Cipta Karya. 

2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP. 
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3. Seksi Penataan Bangunan. 

f. Bidang Jasa Konstruksi, membawhi : 

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi. 

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Kontruksi. 

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi. 

g. Bidang Tata Ruang, membawahi : 

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang. 

2. Seksi Pemanfaatan Ruang. 

3. Sekesi Pengendalian Pemanfaatan Ruang. 

h. Bidang Pertamanan, membawahi : 

1. Seksi Pertamanan dan Ornamen. 

2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan. 

3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan. 

i. Unit Pelaksanan Teknis (UPT). 

j. Kelompok Jabatan Fungsional. 

Bagan susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 
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3. Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru terdiri dari : 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya. 

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum dan 

tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

pekerjaan umum dan tata ruang. 

c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan tata ruang. 

d. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang. 

e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas sesuai dengan 

kewenangannya. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 
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2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sekretaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat 

di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

pengelolaan 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 pertanggungjawaban. 

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. 
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Sekretaris membawahi 3 sub bagian yang setiap sub bagian dipimpin oleh 

seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab 

kepada Sekretaris yang terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum 

Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Sub Bagian Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a.  Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah 

tangga serta kearsipan. 

b. Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan 

perundang-undangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi 

Sub Bagian Umum. 

c.  Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait 

sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat. 

d. Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, 

upacara-upacara dan rapat-rapat dinas. 

e.  Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas. 

f.  Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, 
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penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan 

serta pemeliharaan barang milik daerah. 

g. pelaksanaan pengurusan penggunaan dan pemeliharaan Barang Milik 

Daerah (BMD). 

h. Perumusan dan pengoordinasian kegiatan kebersihan, ketertiban, 

kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta 

pengamanan di lingkungan dinas. 

i.  Perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai,  formasi pegawai, 

mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan 

registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di 

lingkungan dinas. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sub Bagian Keuangan 

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan 

dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
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b. Pelaksanaan tata laksana keuangan dan perbendaharaan, penatausahaan 

PNBP dan BLU, pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan, 

penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja, 

penatausahaan hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan keuangan 

Dinas. 

c. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventarisasi dan 

pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan 

barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Sub Bagian Program 

Sub Bagian Program mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan 

program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sub Bagian Program dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta 

perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana 

Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan 

Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan,  

laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja. 
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b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan 

sarana dan prasarana. 

c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan. 

d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang 

berhubungan dengan penyusunan program. 

e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa. 

f. Pelaksanaan fasilitasi dan penyusunan tindak lanjut laporan 

masyarakat, temuan pemeriksa fungsional dan pengawasan lainnya. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Bidang Sumber Daya Air 

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan sumber daya air. Bidang 

Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja sumber daya air 

berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

b. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan dalam rangka konservasi dan 

pendayagunaan sumber daya air sesuai dengan program yang telah 

ditetapkan. 
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c. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk 

perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. 

d. Pengoordinasian dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatandalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber 

daya air. 

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program 

perencanaan, pelaksanaan dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. 

f. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran dan 

pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Sumber 

Daya Air. 

g. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan yang 

berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Sumber Daya Air. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Sumber Daya Air terdiri dari 3 Seksi yang setiap seksi masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Sumber Daya Air yang terdiri dari : 
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1.  Seksi Perencanaan Sumber Daya Air 

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan sub urusan perencanaan 

sumber daya air. 

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungs : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Perencanaan 

Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan 

tugas. 

b. Pelaksanaan penyusunan program dan rencana kegiatan pelaksanan 

konstruksi dan operasi dan pemeliharaan sumber daya air. 

c. Pelaksanaan analisa dan evaluasi kelayakan program dan rencana 

kegiatan bidang sumber daya air serta analisis mengenai dampak 

lingkungan. 

d. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi 

pengadaan barang dan jasa. 

e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air serta 

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.  



74 
 

 
 

f.  Perumusan dan pelaksanaan kegiatan survey, pengukuran dan 

pengumpulan data pendukung, sistem informasi bidang sumber daya 

air.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air 

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan sub urusan pelaksanaan 

sumber daya air. 

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Pelaksanaan Sumber 

Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.  

b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik.  

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan di Seksi 

Pelaksanaan Sumber Daya Air.  

d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan 

sumber daya air meliputi pekerjaan konstruksi dan non konstruksi dan 

persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan.  
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e. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi 

pengadaan barang dan jasa.   

f. Perumusan dan pelaksanaan rekomendasi perizinan, pelaksanaan 

pengendalian banjir dan tanah longsor. 

g. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air serta 

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Air 

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas 

membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan sub 

urusan operasi dan pemeliharaan sumber   daya air. 

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja Seksi Operasi dan 

Pemeliharaan Sumber Daya Air berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas.  
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b. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan serta pengendalian dan 

pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik.  

c. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program, prosedur kerja, 

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknisdan laporan di Seksi Operasi dan 

Pemeliharaan Sumber Daya Air.  

d. Perumusan dan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber 

daya air sesuai dengan petunjuk teknis pengembangan sumber daya air 

yang telah ditetapkan.  

e. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi 

pengadaan barang dan jasa.   

f. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber 

Daya Air serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Bina Marga 

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala 

Dinas dalam melaksanakan sub urusan bina marga. Bidang Bina Marga dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas 

menyelengggarakan fungsi : 
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a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman 

dan perencanaan teknis, pembangunan, preservasi jalan dan jembatan.  

b. Penyusunan, perumusan dan pelaksanaan program kerja Bidang Bina 

Marga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan 

petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas. 

c. Pengoordinasian dan perumusan kegiatan di Bidang Bina Marga sesuai 

dengan program yang telah ditetapkan. 

d. Pengoordinasian dan perumusan pelaksanaan pekerjaan dalam bentuk 

perencanaan teknis dan evaluasi, pembangunan jalan dan jembatan serta 

preservasi jalan dan jembatan. 

e. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, 

konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi 

bersama instansi terkait. 

f. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, peralatan dan pengujian 

serta pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan. 

g. Pemantauan, pengevaluasian dan pengendalian  pelaksanaan perencanaan 

teknik, pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, peralatan dan 

pengujian.   

h. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran 

dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada Bidang Bina 

Marga. 
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i. Penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen 

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). 

j. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Bina Marga. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Bina Marga terdiri dari 3 Seksi yang setiap Seksi masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Marga yang terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan Bina Marga 

Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan sub urusan perencanaan bina 

marga. 

Seksi Perencanaan Bina Marga dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan 

pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi 

jalan dan jembatan. 

b. Perumusan dan pelaksanaan survey pengukuran, perencanaan,  

pengawasan dan pelaporan pembangunan dan preservasi jalan dan 

jembatan. 
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c. Penyusunan dan perumusan kegiatan pengendalian dan pengawasan 

terhadap pelaksanaan program perencanaan berdasarkan teknik jalan 

dan jembatan. 

d. Penyusunan dan perumusan kegiatan dalam rangka pengembangan dan 

pengelolaan manajemen jalan dan jembatan. 

e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

program pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan. 

f. Pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan 

sistem moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan. 

g. Pelaksanaan evaluasi terhadap hasil pengujian mutu konstruksi. 

h. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang 

berhubungan dengan bidang perencanaan teknik pembangunan jalan 

dan jembatan serta penyiapan bahanbahan untuk pemecahan masalah. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan 

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan sub urusan 

pembangunan jalan dan jembatan. 

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan. 

b. Perumusan dan pelaksanaan kegiataan yang berkenaan dengan 

pembangunan jalan dan jembatan. 

c. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan. 

d. Penyusunan penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan 

jembatan. 

e. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan 

pembangunan jalan dan jembatan. 

f. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi 

pengadaan barang dan jasa. 

g. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pembangunan jalan dan jembatan serta 

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan  

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyaitugas membantu Kepala 

Bidang Bina Marga dalam melaksanakan sub urusan preservasi jalan dan 

jembatan. 
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Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan preservasi jalan dan jembatan. 

b. Perumusan dan pelaksanaan kegiataan yang berkenaan dengan 

preservasi jalan dan jembatan. 

c. Pelaksanaan  preservasi jalan dan jembatan. 

d. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

preservasi jalan dan jembatan. 

e. Pelaksanaan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan. 

f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi. 

g. Penyusunan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan 

jembatan. 

h. Pelaksanaan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem 

Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi 

pengadaan barang dan jasa. 

i. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan preservasi  jalan dan jembatan serta 

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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5. Bidang Cipta Karya 

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala 

Dinas dalam melaksanakan sub urusan cipta karya. Bidang Cipta Karya dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan dan 

pengendalian pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan. 

b. Perencanaan dan pengendalian bidang pengembangan SPAM dan PLP 

serta penataan bangunan. 

c. Perencanaan dan pelaksanaan program kerja bidang pengembangan 

SPAM dan PLP serta penataan bangunan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan tugas. 

d. Pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan SPAM dan PLP serta 

penataan bangunan. 

e. Pelaksanaan koordinasi dan perumusan kegiatan di Bidang Cipta Karya 

sesuai dengan program yang telah ditetapkan. 

f. Pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan perencanaan dan 

pengendalian, pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan. 

g. Penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian saran 

dan pertimbangan terhadap permasalahan yang terjadi pada bidang 

pengembangan SPAM dan PLP serta penataan bangunan. 
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h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Cipta Karya. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Cipta Karya terdiri dari 3 Seksi yang setiap setiap Seksi masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Cipta Karya yang terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan Cipta Karya 

Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan sub urusan perencanaan cipta 

karya. 

Seksi Perencanaan Cipta Karya dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan perencanaan 

dan pengendalian pengembangan SPAM dan PLP serta penataan 

bangunan. 

b. Penyusunan dan perumusan program kegiatan dalam rangka 

pengembangan bidang keciptakaryaan. 

c. Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengendalian. 

d. Pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakaryaan. 
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e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

program perencanaan dan pengendalian serta kegiatan fisik tahun 

berjalan. 

f. Penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan perencanaan dan 

pengendalian. 

g. Penyusunan dan perumusan pemberian saran, pertimbangan dan 

bimbingan dalam rangka perencanaan  cipta karya. 

h. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan  perencanaan teknik bidang cipta karya serta 

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Pengembangan SPAM dan PLP 

Seksi Pengembangan SPAM dan PLP mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan sub urusan 

pengembangan SPAM dan PLP. 

Seksi Pengembangan SPAM dan PLP dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan dan perumusan program kegiatan  pengembangan SPAM 

dan PLP. 

b. Penyusunan dan perumusan usulan rencana yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP. 
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c. Penyusunan dan perumusan pelaksanaan pembinaan dan pengaturan 

sarana dan prasarana pengembangan SPAM dan PLP yang 

dilaksanakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat. 

d. Pelaksanaan kegiatan pengembangan SPAM dan PLP. 

e. Penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan pengembangan 

SPAM dan PLP. 

f. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan bidang perencanaan teknik bidang cipta 

karya serta penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Penataan Bangunan 

Seksi Penataan Bangunan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Cipta Karya dalam melaksanakan sub urusan penataan bangunan.  

Seksi Penataan Bangunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan program kerja di Seksi Penataan Bangunan. 

b. Perumusan penyusunan rencana program kerja tahunan bidang 

penataan bangunan. 

c. Pelaksanaan penyelenggaraan infrastruktur. 

d. Pelaksanaan penyiapan bahan fasilitasi, penataan bangunan dan 

lingkungannya. 
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e. Pelaksanaan kegiatan penataan bangunan. 

f. Penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan penataan 

bangunan. 

g. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan bidang perencanaan teknik, bidang cipta 

karya serta menyiapkan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Jasa Konstruksi 

Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu sebagian Tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan jasa konstruksi. Bidang Jasa 

Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di 

atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tenaga ahli konstruksi. 

b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Kota 

Pekanbaru. 

c. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, penyebarluasan peraturan perundang-

undangan, penyelenggaraan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan 

jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru. 

d. Pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di 

wilayah Kota Pekanbaru. 
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e. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib 

pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah Kota Pekanbaru. 

f. Penyusunan dan pelaksanaan rekomendasi teknis dalam pemberian izin di 

Bidang Jasa Konstruksi. 

g. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pelaksanaan program Bidang Jasa Konstruksi. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Jasa Konstruksi terdiri dari 3 Seksi yang setiap Seksi masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Jasa Konstruksi yang terdiri dari : 

1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi 

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan sub urusan pengaturan jasa 

konstruksi. 

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. 

b. Penyusunan program kerja di Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi. 

c. Pelaksanaan program kerja di Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi. 

d. Penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan pengaturan jasa 

konstruksi. 
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e. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pengaturan jasa konstruksi serta penyiapan 

bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

f. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pembuatan laporan kegiatan  

di bidang tugasnya. 

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang jasa 

konstruksi. 

2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi 

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan sub urusan pemberdayaan 

jasa konstruksi. 

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, 

penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi. 

b. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi. 

c. Penyusunan program kerja di Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi.  

d. Pelaksanaan program kerja di Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi. 

e. Penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan pemberdayaan 

jasa konstruksi. 
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f. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pemberdayaan jasa konstruksi serta 

penyiapan bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi 

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan sub urusan pengawasan jasa 

konstruksi. 

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanakan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi baik 

dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya 

tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. 

b. Penyusunan program kerja di Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi. 

c. Pelaksanaan program kerja di Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi. 

d. Penyusunan dan perumusan petunjuk teknis kegiatan pengawasan jasa 

konstruksi. 

e. Penyiapan bahan ketentuan perizinan yang berkaitan dengan jasa 

konstruksi. 
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f. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan pengawasan jasa konstruksi serta penyiapan 

bahan-bahan untuk pemecahan masalah. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

7. Bidang Tata Ruang 

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala 

Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata ruang. Bidang Tata Ruang dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan penataan 

ruang. 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas di bidang penataan ruang. 

c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengelolaan 

penataan ruang. 

d. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan 

penataan ruang. 

e. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan penataan ruang. 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan 

penataan ruang. 

g. Pelaksanaan koordinasi / kerjasama dan kemitraan dengan  unit kerja / 

instansi / lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan penataan ruang. 
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h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Bidang Tata Ruang terdiri dari 3 Seksi yang setiap Seksi masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Tata Ruang yang terdiri dari : 

1. Seksi Perencanaan Tata Ruang 

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan sub urusan perencanaan tata 

ruang. 

Seksi Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengelolaan perencanaan tata ruang. 

b. Pelaksanaan survey, inventarisasi, pendataan dan pemetaan sebagai 

bahan untuk perencanaan tata ruang. 

c. Penyusunan rencana tata ruang wilayah. 

d. Penyusunan dan penetapan rencana detail tata ruang. 

e. Penyusunan dan penetapan rencana tata ruang kawasan strategis kota. 

f. Penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

g. Pengkajian dan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang 

bersama instansi terkait sebagai bahan rekomendasi berupa rencana tata 
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ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai masa berlakunya atau 

rencana tata ruang yang ada perlu di revisi. 

h. Perumusan dan pelaksanaan pemberian keterangan rencana kota. 

i. Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang 

berkaitan dengan tata ruang. 

j. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan perencanaan tata ruang dengan sub 

unit kerja lain di lingkungan dinas. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Pemanfaatan Ruang 

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang 

Tata Ruang dalam melaksanakan sub urusan pemanfaatan ruang. 

Seksi Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan 

pemanfaatan ruang. 

b. Penyusunan dan pelaksanaan pembangunan sesuai program 

pemanfaatan ruang bersama instansi lain dalam rangka perwujudan 

struktur ruang. 

c. Penyusunan dan pelaksanaan pembangunan sesuai program 

pemanfaatan ruang bersama instansi lain dalam rangka perwujudan 

pola pemanfaatan ruang. 
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d. Penyusunan dan pelaksanaan pembangunan sesuai program 

pemanfaatan ruang bersama instansilain dalam rangka perwujudan 

kawasan strategis/khusus. 

e. Perumusan dan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan dan 

pelaksanaan program pemanfaatan ruang. 

f. Pelaksanaan kerjasama / kemitraan antara pemerintah daerah / dunia 

usaha / masyarakat dalam pemanfaatan ruang. 

g. Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan  ruang. 

h. Penyebarluasan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang 

kepada masyarakat. 

i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang 

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas membantu 

Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan sub urusan pengendalian 

pemanfaatan ruang. 

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan 

pengendalian pemanfaatan ruang. 

b. Penyiapan bahan ketentuan perizinan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan ruang. 
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c. Perumusan proses teknis perizinan yang berkaitan dengan pemanfaatan 

ruang. 

d. Perumusan pemberian insentif dan/atau disinsentif. 

e. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang. 

f. Perumusan dan pelaksanaan pengenaan sanksi sebagai tindakan 

penertiban terhadap pemanfaatan ruang bersama dengan instansi 

terkait. 

g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengendalian 

dan pemanfaatan ruang. 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

8. Bidang Pertamanan 

Bidang Pertamanan mempunyai tugas membantu sebagian Tugas Kepala 

Dinas dalam melaksanakan sub urusan pertamanan. Bidang Pertamanan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan perumusan pemberian petunjuk 

teknis pelaksanaan tugas kepada bawahannya. 

b. Penyiapan bahan dan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau 

instansi lain di Bidang Pertamanan. 

c. Penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian di Bidang Pertamanan. 
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d. Perumusan dan pelaksanaan inventarisasi permasalahanpermasalahan 

yang berhubungan dengan bidang pertamanan serta penyiapan bahan-

bahan untuk pemecahan masalah. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.   

Bidang Pertamanan terdiri dari 3 Seksi yang setiap Seksi masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang  Pertamanan yang terdiri dari : 

1. Seksi Pertamanan dan Ornamen 

Seksi Pertamanan dan Ornamen mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pertamanan dalam melaksanakan sub urusan Pertamanan Dan 

Ornamen. 

Seksi Pertamanan dan Ornamen dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional pertamanan 

dan ornamen. 

b. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengumpulan serta pengolahan basis 

data seksi pertamanan dan ornamen yang meliputi pemeliharaan 

tanaman dan ornamen. 

c. Perumusan dan pelaksanaan pemasangan penerangan lampu taman. 

d. Penyiapan dan pelaksanaan inventarisasi potensi pemeliharaan taman 

dan ornamen. 
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e. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pengadaan 

bibit tanaman dan pengembangan taman. 

f. Penyiapan bahan, penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan 

serta pemeliharaan ornamen di dalam ataupun di luar taman. 

g. Penyiapan dan pelaksanaan pengadaan serta pengembangan rumah 

pembibitan (green house) tanaman pelindung, peneduh, hias dan 

tanaman lain sesuai kebutuhan pertamanan. 

h. Pelaksanaan pemangkasan perapihan (topping) ringan, sedang dan berat 

pada pohon / tanaman. 

i. Penyiapan bahan dan penerbitan rekomendasi penghapusan / 

penebangan pohon / tanaman keras pada jalan provinsi / nasional. 

j. Pelaksanaan  pemeliharaan taman dan ornamen dengan cara 

mengkoordinasikan, mengawasi pelaksanaan tugas pemeliharaan taman 

dan ornamen dengan jadwal dan petunjuk yang ada agar taman dan 

ornamen tertata indah dan nyaman. 

k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Seksi Pembibitan dan Penghijauan 

Seksi Pembibitan dan Penghijauan mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pertamanan dalam melaksanakan sub urusan Pembibitan dan 

Penghijauan. 
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Seksi Pembibitan dan Penghijauan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyiapan dan pelaksanaan program kegiatan pembibitan tanaman hias 

dan memelihara pohon pelindung. 

b. Pemanfaatan ruang-ruang pembibitan dan pengembangan tanaman baik 

tanaman hias maupun pohon pelindung. 

c. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

bidang pembibitan dan penghijauan. 

d. Perumusan dan pelaksanaan penelitian bibit dan cara penghijauan 

dengan mengadakan percobaan dan studi banding/seminar agar bibit 

yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan penghijauan taman. 

e. Perumusan dan pelaksanaan peningkatan usaha-usaha kearah yang 

dapat memantapkan kegiatan di bidang tugasnya. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

3. Seksi Pemeliharaan Pertamanan 

Seksi Pemeliharaan Pertamanan mempunyai tugas membantu Kepala 

Bidang Pertamanan dalam melaksanakan sub urusan pemeliharaan 

pertamanan. 

Seksi Pemeliharaan Pertamanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada kalimat di atas menyelenggarakan fungsi : 
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a. Penyiapan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di 

seksi pemeliharaan Pertamanan. 

b. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pada seksi pemeliharaan 

Pertamanan. 

c. Pelaporan rencana kebutuhan sebagai bahan rancangan penanganan 

pemeliharaan taman dan ornamen. 

d. Pelaksanaan pengadaan suku cadang, peralatan, sarana penunjang 

kegiatan operasional pemeliharaan taman dan ornamen. 

e. Perumusan dan pelaksanaan pemeliharaan taman dan ornamen.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 

9. Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru terdiri dari : 

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan unit organisasi 

dan kelompok tenaga fungsional dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum 

dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru wajib menerapkan prinsip-prinsip 

koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi secara vertikal dan 

horizontal baik dalam lingkungan masing-masing organisasi maupun antar 

satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi 

lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing. 
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2. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin, 

mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi 

pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing. 

3. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-

masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah 

yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan 

serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. 

5. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan 

menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. 

6. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan 

laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.   

7. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 

laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara 

fungsional mempunyai hubungan kerja. 

8. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya 

dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing 

wajib mengadakan rapat berkala. 


