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                                       BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Gambaran Umum Sat Lantas Polresta Pekanbaru 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu birokrasi yang 

terdiri dari beberapa satuan kerja diharuskan untuk memiliki sebuah 

pengorganisasian dan tata kerja yang jelas.Tata kerja tersebut diperlukan untuk 

mengetahui struktur organisasi, kedudukan dan fungsi serta tugas dan tanggung 

jawab anggota dari satuan kerja tersebut sehinggadiharapkan satker tersebut dapat 

optimal dalam melaksanakan tugas dantanggung jawabnya serta mampu 

memaksimalkan hasil kinerjanya. 

Unit Lakalantas Polresta Pekanbaru berfungsi untuk menanganiperistiwa 

atau kejadian laka lantas yang diketahui baik dari laporan masyarakat maupun 

yang dijumpai oleh anggota Polri satuan lalu lintasyang sedang melaksanakan 

tugas di lapangan.Maka untuk dapat meningkatkan kinerja, profesionalitas 

sertadapat mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat, 

diperlukanpenyusunan organsiasi dan tata kerja Unit Laka Satlantas 

PolrestaPekanbaru yang diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman 

dalammelaksanakan tugas. 
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4.2 Visi dan Misi Sat Lantas Polresta Pekanbaru 

4.2.1 Visi 

Menjamin tegaknya hukum di jalan yang bercirikan  perlindungan, 

pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang demokratis sehingga 

terwujud keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. 

4.2.2 Misi 

Mewujudkan masyarakat pemakai jalan yang dapat memahami dan yakin 

kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam 

kegiatan pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu 

lintas, registrasi identifikasi ranmor dan pengemudi. 

4.3 Uraian Tugas Sat Lantas Polresta Pekanbaru 

A. Kasat lantas 

a. Dalam mengendalikan satuan lalu lintas pelaksanaan tugas sehari-hari 

dikontrol oleh wakapolresta yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

dan kewajiban kepada Kapolresta Pekanbaru. 

b. Menyelenggarakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka 

menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamtibcar 

lantas). 

c. Mengendalikan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan dari setiap 

anggota sehingga terjamin sasaran secara berhasil dan berdaya guna. 

d. Meningkatkan pengetahuan dan pembinaan anggota terutama di bidang 

lalu lintas. 
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e. Mengadakan koordinasi dengan satuan lainya dalam jajaran polresta 

pekanbaru serta dengan instasi pemerintah (Pemda Kota Pekanbaru) 

antara lain dinas Pehubungan Kota Pekanbaru, Kajari Pekanbaru, 

Pengadilan Negeri Pekanbaru dan PT. Jasa Raharja. 

f. Mengontrol seluruh pelaksanaan masing-masing unsur. 

B. Wakasat Lantas 

a. Membantu kasat lantas dalam mengendalikan sat lantas dan 

bertanggung jawab kepada kasat lantas. 

b. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada kasat lantas khususnya 

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugasnya. 

c. Merumuskan dan menyiapkan rencana dan program kegiatan sat lantas 

polresta Pekanbaru. 

d. Memimpin, mengkoordinasikan serta mengawasi dan mengarahkan 

pelaksanaan kegiatan operasional. 

e. Memelihara dan mengawasi pelaksanaan prosedur kerja serta membina 

disiplin, tata tertib dan kesadaran dalam lingkungan sat lantas Polresta 

Pekanbaru. 

f. Mewakili kasat lantas apabila berhalangan melaksanakan tugas 

kewajibannya. 

C. Kaur Bin Ops 

a. Membantu kasat lantas merumuskan dan mengembangkan prosedur dan 

tata cara kerja tetap bagi pelaksanaan fungsi lalu lintas serta 

mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaannya. 
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b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana 

pelaksanaan operasi khusus fungsi lalu lintas. 

c. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi. 

d. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk adminitrasi 

penyidikan perkara, baik kecelakaan maupun pelanggaran lalu lintas. 

e. Mengatur pengelolaan / penanganan tahanan dan barang bukti dalam 

perkara pelanggaran / kecelakaan lalu lintas. 

f. Menyelenggarakan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian 

data / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan 

pelaksanaan fungsi lalu lintas. 

D. Kanit Laka 

a. Membantu kasat lantas dalam mengendalikan sat lantas dalam urusan 

pemeriksaan laka lantas. 

b. Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan dikendalikan oleh wakasat 

lantas dan bertanggung jawab kepada kasat lantas. 

c. Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka maupun saksi 

sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas. 

d. Memberkas perkara laka lantas yang akan dikirimkan ke pengadilan 

negeri / kajari. 

e. Meregister perkara laka lantas yang akan dikirim ke pengadilan negeri / 

kajari. 

f. Mengirimkan berkas, tersangka dan barang bukti ke kajari / pengadilan. 

g. Mempersiapkan hasil keputusan sidang. 
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h. Mendatangi TKP kecelakaan lantas / melakukan penyelidikan / 

penyidikan. 

i. Mengadakan pendataan jumlah perkara yang di ajukan ke kajari / 

pengadilan negeri (yang telah diselesaikan dan yang belum 

diselesaikan). 

j. Mengajukan permintaan satuan jasa raharja. 

k. Meminta visum et refertum ke rumah sakit. 

E. Kanit Dikyasa 

a. Membantu kasat lantas dalam pengendalian sat lantas dalam urusan 

dikmas. 

b. Dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan oleh wakasat lantas dan 

bertanggung jawab kepada kasat lantas. 

c. Megadakan penyuluhan kepada 

1) Masyarakat umum 

2) Pelajar / mahasiswa 

3) Pengusaha angkutan umum 

4) Pengemudi oplet / bus / taksi 

5) Pengemudi truck dan tukang parkir 

d. Melaksanakan pendidikan BKLL / PKS. 

e. Mengadakan koordinasi dengan sat bimmas polresta Pekanbaru. 

f. Mengadakan koordinsi dengan instansi samping tentang pelaksanaan 

dikmas. 
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F. Kanit Patroli 

a. Membantu kasat lantas dalam mengendalikan sat lantas dalam urusan 

turjagwali dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada 

kasat lantas. 

b. Melaksanakan pengaturan, pengendalian regu penjagaan lantas. 

c. Mengontrol pelaksanaan penjaga / pos lantas baikdi markas maupun 

dilapangan terutama didaerah rawan lantas. 

d. Mengawasi pelaksanaan serah terima penjagaan / absensi anggota. 

e. Mengadakan pengawasan penggunaan tilang yang telah diserahkan 

kepada anggota regu. 

f. Mengadakan pengamanan-pengamanan terhadap tamu-tamu VIP 

maupun keramaian lainya. 

g. Mengadakan pengawasan perawatan kendaraan bermotor dinas patroli 

lantas. 

G. Kanit Reg Ident 

a. Membantu kasat lantas didalam mengendalikan sat lantas dalam urusan 

SIM. 

b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kasat lantas. 

c. Menerima dan meneliti permohonan anggota masyarakat untuk 

memperoleh SIM. 

d. Melakukan pengujian bagi masyarakat yang meminta SIM dan 

melakukan berbagai upaya untuk menjamin bahwa sarana ident, yang 



50 
 

akan ditertibkan baik langsung maupun melalui satuan atasannya dapat 

bertanggung jawab secara formal maupun material. 

e. Memberikan SIM untuk keperluan pomohon yang memenuhi 

persyaratan baik yang ditertibkan sendiri maupun dari satuan atasannya 

dan mengawasi, mengarahkan, mengendalikan, mengevaluasi dan 

melaporkan pelaksanaan kegiatan serta hasil-hasil yang dapat dari 

pelaksanaan kegiatan registrasi / idenfikasi pengemudi dan kendaraan 

bermotor. 

f. Melaksanakan kegiatan adminitrasi dan registrasi / agenda pengeluaran 

/ identifikasi 

H. Bamin  

a. Membantu kasat lantas mengendalikan satuan lalu lintas dalam urusan 

adminitrasi dan bertanggung jawab kepada kaur bin ops 

b. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada kasat lantas / 

kaur bin ops. 

c. Mengagenda surat-surat masuk / keluar dengan membuat ekspedisi. 

d. Membuat laporan bulanan, semester dan tahunan sat lantas yang 

diteruskan ke dit lantas Polda Riau / Kapolda Riau. 

e. Membuat surat keterangan kehilangan surat-surat KBM bagi 

masyarakat yang melaporkannnya. 

f. Menginventarisir alat-alat kantor / barang dinas. 
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g. Membuat data surat keluar / masuk dan data-data pelanggaran 

kecelakaan lantas, data pengeluaran SIM bila dari baur yang 

bersangkutan telah siap. 

I. Banum  

a. Membantu kasat lantas dalam mengendalikan urusan tilang. 

b. Dalam melaksanakan tugas tilang, dikendalikan oleh Kaur Bin Ops dan 

bertanggung jawab kepada kasat lantas. 

c. Mengajukan permintaan blangko tilang, blangko KOL 101 dan L 102 

kepada Kapolda Riau Cq. Dir Lantas Polda Riau. 

d. Meregister semua tilang. 

e. Meregistrasikan perkara tilang yang akan dikirim ke pengadilan negeri. 

f. Menerima / meminta hasil keputusan sidang tilang ke pengadilan. 

g. Mengirimkan perkara tilang ke pengadilan. 

h. Mengirimkan laporan tilang kepada Kapolda Riau Cq. Dir Lantas Polda 

Riau. 

i. Mengirim lembaran kuning ke Polda Riau Cq. Dir Lantas Polda Riau. 

j. Mengajukan pembatalan / uji ulang SIM kepada Dit Lantas. 

k. Pendataan pelanggaran tilang koordinasi dengan fungsional / instansi 

samping. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Sat Lantas Polresta Pekanbaru 

Struktur Organisasi  Sat Lantas Polresta Pekanbaru 
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