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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Ringkas Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota 

Pekanbaru 

 

Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Pekanbaru 

berdiri pada tanggal 28 Oktober 1998 sesuai dengan surat Menteri Perhubungan 

sebagai Instansi yang melaksanakan tugas serta fungsi dalam memajukan 

kehidupan masyarakat di sektor perhubungan baik darat, laut, maupun udara 

dalam rangka memajukan perekonomian di indonesia khususnya kota Pekanbaru 

sebagai mana yang tertuang dalam tujuan pembangunan nasional. Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika dulunya bernama Dinas LLAJ (Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan), kemudian adanya UU No.22 Tahun 1999 dan PP.25 

Tahun 2000 yang menjadi dasar Otonomi Daerah, terbitlah Perda No.7 Tahun 

2001 yang membuat Dinas ini berganti nama menjadi Dinas Perhubungan kota 

Pekanbaru. Penyempurnaan UU No.22 Tahun 1999 oleh UU.32 Tahun 2004 serta 

PP No.38 Tahun 2007, PP No.41 Tahun 2007, Perda No.8 Tahun 2008 dan 

Perwako No.8 Tahun 2009 Setelah pergantian peraturan-peraturan tersebut maka 

Dinas Perhubungan kota Pekanbaru kembali di ganti menjadi Dinas Perhubungan 

Komunikasi Dan Informatika kota Pekanbaru atau Dishubkominfo kota 

Pekanbaru. 

 

4.2 Visi dan Misi 

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di 

perhubungan darat, air, dan udara tentunya Dinas Perhubungan Komunikasi dan 
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Informatika kota Pekanbaru mempunyai visi dan misi yang telah di terapkan sejak 

awal berdirinya organisasi pemerintah negara tersebut, yang mana visi dan misi 

Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut;  

Visi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatiak Kota Pekanbaru 

adalah: 

a. Terwujudnya tingkat kualitas pelayanan dan penyediaan jasa transportasi, 

pos dan telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau. 

Misi dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbaru adalah: 

a. Meningkatkan dan memerdayakan Sumber Daya Manusia Perhubungan 

yang berkualitas dan profesional. 

b. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksebilitas dan tingkat 

kualitas pelayanan perhubungan. 

c. Mengusahakan ketersediaan dan kehandalan prasarana, saran sistem 

jaringan transportasi. 

d. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional 

perhubungan. 

 

4.3 Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbaru 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru perlu di dukung oleh sumber daya 

aparatur yang handal dan professional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 

dalam membantu bupati dibidang urusanPerhubungan, Komunikasi dan 

Informatika kota Pekanbaru 
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1. Man (Manusia). 

Sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika Kota Pekanbarucukup mampu melaksanakan kegiatan didalamnya. 

Adapun jumlah pegawai sebanyak 71 orang.  Dalam menjalankan tugas pokok 

dan fungsinya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota 

Pekanbarujuga didukung oleh faktor pendidikan yang menjadi acuan 

tercapainya tujuan dalam organisasi. Berikut ini tingkat pendidikan di Dinas 

Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru: 

Tabel 4.1: Jumlah Pegawai Menurut tingkat Golongan  

 

NO Tingkat Golongan Jumlah 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

IV/a 

IV/b 

IV/c 

III/a 

III/b 

III/c 

III/d 

II/a 

II/b 

II/c 

II/d 

1/d 

3 Orang 

2 Orang 

1Orang 

15 Orang 

18 Orang 

13 Orang 

19 Orang 

9 Orang 

21 Orang 

12 Orang 

4 Orang 

2 Orang 

JUMLAH 120 Orang 

Sumber:  Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota 

Pekanbaru,2016 

 
Dari keterangan di atas dapat di jelaskan bahwa dari 120 pegawai yang 

bekerja diDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru 

Tingkat golongan yang paling banyak adalah pada golongan III/d berjumlah 19 

orang sedangkan yang paling rendah adalah pada golongan IV yaitu 1 orang.  

2. Material (Perlengkapan) 
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Sarana dan Prasarana adalah fasilitas pendudkung dalam penyelenggraan 

pelayanan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota 

Pekanbaruuntuk dapat mepemudah serta mempercepat kerja pegawai dalam 

memberi pelayanan kepada masyarakat. Berikut data inventaris yang dimiliki oleh 

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru 

Tabel 4.2: Daftar inventaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan 

Informatika kota Pekanbaru 

 

No Nama Bidang Barang Jumlah 
Jumlah Harga 

Barang 

1 Tanah 18,359M RP 13,383,935,000,00 

2 Peralatan Dan Mesin 6,861 Unit Rp 25,444,539,519,00 

 -Alat-alat besar   

-alat-alat angkutan 43 unit Rp  16,898,065,100,00 

-Alat-alat Bengkel Dan alat Ukur 20 unit Rp    965,035,230,00 

-alat-alat pertanian   

Alat-alat Kantor Dan Riumah Tangga 6631 unit Rp    6,372,234,869,00 

a. Alat Kantor 5260 unit Rp      620,209,734,87 

b. Alat Rumah Tangga 1220 unit Rp    1,761,155,619,13 

c. Komputer 151 unit Rp    3,990,869,515,00 

-alat-alat kantor Studio Dan Komunikasi 169 unit Rp    1161,069,320,00 

a. Alat-alat studio 78 unit Rp     480,274,100,00 

b. Alat-alat komunikasi 82 unit Rp     680,795,220,00 

-alat-alat kedokteran 6 unit Rp           635,000,00 

-alat labotarium   

-alat-alat keamana 1 unit Rp       47,500,000,00 

3 Gedung dan bangunan (KIB C) 832 unit Rp  58,043,125,060,00 

- Bangunan gedung 748 unit Rp 57,637,648,060,00 

- Bangunan monumen 84 unit Rp    405,477,000,00 

4 Jalan, Irigasi dan Jaringan (KIB D) 2207 unit Rp 35,812,468,773,33 

- Jalan Dan Jembatan 2194 unit Rp     30,424,584,030 

- Bangunan Air/Irigasi 1 unit Rp     4624,759,408,00 

- Instalasi 11 unit Rp     138,123,500,00 

- Jaringan 1 unit Rp     625,001,835,00 

5 Aset Tetap Lainnya 94 unit Rp    21,290,500,00 

- Buku Perpustakaan 94 unit Rp    21,290,500,00 

- Barang Bercorak    

6 - Kesenian/Kebudayaan   

- Hewan Ternak dan Pertumbuhan   

Kontruksi dalam Pengerjaan   

Sumber:Dinas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru, 

2016 
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4.4 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika 

kota Pekanbaru 

Dalam sebuah instansi baik instansi pemerintahan maupun instansi bisnis, 

yang disebut sebuah organisasi haruslah ada sebuah susunan yang dipakai sebagai 

dasar dalam pembagian tugas agar dapat dilakukan dengan baik dan lebih 

terkoordinir. Dan susunan ini dapat di sebut sebagai struktur organisasi. Yang 

mana bidang pengawasan dan pengendalian lalu lintas sebagai organisasi 

/lembaga pemerintah negara yang memiliki struktur organisasi yang di maksud. 

Struktur organisasi akan tampak lebih jelas apabila digambarkan dalam 

bentuk bagan organisasi, yang dimaksud dengan bagan organisasi yaitu satu 

gambaran dari struktur organisasi yang menunjukkan hubungan, saluran, aliran 

organisasi yang syah, dalam mencapai tujuan organisasi itu sendiri. 

Dalam sebuah struktur organisasi dapat dilihat secara jelas dan terperinci 

tentang pembagian wewenang dan tanggung jawab atas pekerjaan setiap orang 

dalam suatu organisasi tersebut, jadi struktur organisasi mempunyai peranan yang 

sangat penting dalam Lembaga Pemerintahan Negara. karena pentingnya 

pendelegasian wewenang yang jelas merupakan konsekuen dan keterbatasan 

seseorang dalam memimpin suatu organisasi. Sementara pendelegasian wewenang 

umumnya tercermin pada struktur organisasi pemerintah negara tersebut. 

Dan selanjutnya struktur organisasi yang ada pada Dinas Perhubungan 

Komunikasi Dan Informatika kota Pekanbaru dapat dilihat pada bagan IV.4 

dibawah berikut: 
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Gambar4.1: Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan 

KomunikasiDan Informatika kota Pekanbaru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru, 2016 
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4.5 Uraian Tugas Bidang Komunikasi dan Informatika 

Dari penyusunan bidang-bidang pekerjaan yang berdasarkan atas struktur 

organisasi tersebut maka dapat kita lihat uraian tugas dari bidang komunikasi dan 

informatika yang ada pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika kota 

Pekanbaru yaitu terdiri dari: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana dan program 

kerja tahunan bidang kominfo. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk 

tatalaksana administrasi bidang kominfo. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan setiap kegiatan di 

bidang Kominfo. 

d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan 

pengaturan kinerja bidang kominfo. 

e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan - laporan bidang 

Kominfo. 

1. Seksi pos dan telekomunikasi. 

a. Penyelenggaraan pelayanan pos di pedesaan. 

b. Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan. 

c. Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen. 

d. Penertiban jasa titipan untuk kantor agen. 

e. Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk 

keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya dalam 

kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio. 
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f. Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan 

jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan dalam 

wilayah kota. 

g. Pemberian rekomendasi wiayah prioritas untuk pembangunan 

kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi. 

h. Pemberian izin terhadap instalatur kabel rumah/gedung (ikr/g). 

i. Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi 

yang cakupan areanya kabupaten/kota, pelaksanaan pembangunan 

telekomunikasi pedesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, 

rarung seluler atau sejenisnya. 

j. Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator 

telekomunikasi. 

k. Melakukan pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran 

standarisasi pos dan telekomunikasi. 

l. Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi. 

m. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

2. Seksi spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. 

a. Pemberian izin mendirikan bangunan (imb) menara telekomunikasi 

sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi. 

b. Pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel 

telekomunikasi dalam kota. 

c. Pemberian izin hinder ordonantie (ordonansi gangguan). 

d. Pemberian izin instalansi penangkal petir. 

e. Pemberian izin instalasi genset. 
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f. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya. 

3. Seksi sarana komunikasi dan disemenisasi informasi. 

a. Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data 

teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio. 

b. Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar 

radio dan/atau televisi. 

c. Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala 

kota. 

d. Pelaksanaan disemenisasi informasi nasional. 

e. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala 

dalam kota. 

f. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang 

tugasnya. 

 

4.6 Tugas Pokok Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota 

Pekanbaru 

Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru adalah organisasi pemerintah Negara 

yang didirikan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dan 

bergerak dibidang perhubungan darat, laut dan udara. Adapun tugas pokok dari 

pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika kota Pekanbaru ini adalah 

memberikan pelayanan dan penyedian jasa transportasi, pos dan telekomunikasi 

yang lengkap menyeluruh, handal dan terjangkau dalam meningkatkan ketertiban 

dan kemanan lalu lintas. 


