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BAB IV

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru

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 ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki

yang terletak di tepi muara sungai Siak.

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.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh,

Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "Pekan
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Baharu" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu

sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "PEKAN

BAHARU", yang dalam bahasa sehari-hari disebut PEKANBARU.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu

mengalami perubahan, SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak

tanggal 19 Oktober 1919 No.1, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut

District. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang

Controleur berkedudukan di Pekanbaru. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai

oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh

Gunco. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.

UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. UU No.8 tahun 1956

menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. UU No.1 tahun 1957

status Pekanbaru menjadi Kota Praja. Kepmendagri No. Desember 52/I/44-25 tanggal

20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibukota Propinsi Riau. UU No.18 tahun 1965

resmi pemakaian sebutan Kotamadya. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan

Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi Kota.
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4.2 Wilayah Geografis Kota Pekanbaru

4.2.1 Letak dan Luas

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' -

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 - 50 meter.

Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian

berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah 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 dibentuklan Kecamatan Baru dengan Perda Kota

Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru

dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 Kelurahan/Desa.
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4.2.2 Batas

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota :

 Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar

 Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan

 Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

 Sebelah Barat : Kabupaten Kampar

4.2.3 Sungai

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur.

Memiliki beberapa anak sungai antara lain : Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban,

Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail.

Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian

rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

4.2.4 Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum

berkisar antara 34,1º C - 35,6º C dan suhu minimum antara 20,2º C - 23,0º C

Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar :

 Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d

Desember.

 Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus
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4.3 Sejarah Singkat Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

Sebagai tindak lanjut undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah Daerah. Dimana penyelenggaraan Otonomi Daerah adalah pelimpahan

kekuasaan pemerintahan, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri.

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru

mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah Derah berdasarkan asas

otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh

pemerintah Pusat kepada Daerah dalam rangka desentralisasi.

Bidang perhubungan memiliki konstribusi yang sangat vital dan berdimensi

strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong

kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu

ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi

sehingga secara sistematik penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara

satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% -
62%.
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4.4 Visi dan Misi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Visi

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi,

Pos dan Telekomunikasi yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau"

Misi

 Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan

profesional;

 Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat

kualitas pelayanan perhubungan;

 Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana,

sistem jaringan tranportasi;

 Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional

perhubungan.

4.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika

4.5.1 Kepala Dinas

KepalaDinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan
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Informatika berdasarkan asas otonomi dan tugas pemabantuan. Tugas tersebut

meliputi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut, sungai dan

udara serta bidang Komunikasi dan Informatika.

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang

perhubungan laut dan sungai, dan Perhubungan udara serta bidang

Komunikasi dan Informatika

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi dan

Informatika lingkup perhubungan darat, perhubungan laut dan

perhubungan udara serta bidang komunikasi dan informatika.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

4.5.2 Sekretariat

1. Sub Bagian Administrasi Umum

Sub bagian umum dan kepegawaian  mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas sekretaris lingkup urusan umum dan kepegawaian, adapun tugas

pokok dan fungsinya sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian.
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b. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan,

suratmenyurat, ketatalaksanaan, kearsipan dan kepustakaan.

c. Penyelenggaraan urusan rumah tangga, protocol, perjalanan dinas dan

kehumasaan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

2. Kepala Bagian Keuangan

Kepala bagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas dan

melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup keuangan dan perlengkapan. Untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian keuangan

dan perlengkapan;

b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan dan

perlengkapan;

c. Penyusunan pelaporan keuangan dan perlengkapan.

3. Sub Bagian Perencanaan Dan Program

Kepala sub bagia perencanaan dan pengendalian mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas sekretaris lingkup perencanaan dan pengendalian, untuk

melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut yaitu sebagai berikut:
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a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada sub bagian

perencanaan dan program.

b. Pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang

c. Penyelenggaraan pengawasaan dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan bidang-bidang.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

4.5.3 Bidang Perhubungan Laut

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut

Kepala seksi fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup kepelabuhan,

sarana dan prasarana perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi

tersebut sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi kepelabuhan, sarana

dan prasarana perhubungan laut lingkup inventarisasi ketersediaan dan

kebutuhan, proses pemberian izin pelaksanaan pembangunan, pengelolaan,

pemanfaataan dan pemeliharaan fasilitas keplabuhanan perhubungan laut,

(penyebrangan lintas Kabupaten, DUKS, DLKR, DLKP, pelabuhan

penyebrangan, pelabuhan local dan regional), pembangunan dan pengaturan

alat pengaman lalu lintas perhubungan laut, serta penyelenggaraan

penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan laut.
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b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana

dan prasarana perhubungan laut.

c. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana

perhubungan laut.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup

tugasnya.

2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;

Kepala seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut, untuk melaksanakan

tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas, angkutan

laut dan kepelabuhanan lingkup inventarisasi dan pendataan serata

penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan ketertiban dan kelancaran lalu

lintas angkutan laut dan kepelabuhanan, penyelenggaraan penertiban

jaringan dan pelayanan proses izin jaringan trayek laut, izin lintas

penyebrangan, izin pembuatan tempat penumpukan kayu, izin jaringan

terapung, izin keramba diperairan, pengukuran dan pemeriksaan kelayakan

angkutan penumpang dan barang, penetapan kualifikasi urusan jasa

angkutan laut, pendataan, penertiban pas dan sertifikat kapal, pengujian dan

penertiban surat keterangan dan kecakapan angkutan laut, proses pemberian

izin usaha perusahaan pelayaran (SIUPPP), surat izin operasi perusahaan no
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pelayaran dan izin usaha pelayaran rakyat. Serta izin usaha penunjang

angkutan laut/ekspedisi muat kapal laut, izin perusahaan bongkar muat, izin

jasa pegurusan transprtasi, izin perusahaan tally dan izin depo peti kemas,

dan pembangunan alur pelayaran bawah dan atas permukaan air.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas, angkutan

laut dan kepelabuhanan

c. Pembinaan dan pengawasan lingkup lalu lintas, angkutan laut dan

kepelabuhanan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup

tugasnya.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.

kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup keselamatan

dan pengawasan perhubungan rencana laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta

fungsi tersebut terdiri dari :

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan

pengawasan angkutan laut lingkup penerapan peraturan perundang-

undangan keselamatan pengguna/pemakai angkutan laut, penyelenggaraan

koordinasi penertiban angkutan penumpang, angkutan barang dan

pelabuhan.
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b. Persiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup keselamatan dan

pengawasan angkutan laut.

c. Pembinaan dan pengawasan lingkup keselamatan dan pengawasan

angkutan laut

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

4.5.4 Bidang Perhubungan Darat dan Udara

1. Seksi Fasilitas Perhubungan Darat dan Udara;

Kepala seksi fasilitas perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas

melaksanakan tugas sebagian tugas kepala bidang perhubungan Darat dan Udara

lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, untuk melaksanakan

tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan

prasarana perhubungan darat dan udara lingkup inventarisasi ketersediaan

dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan

sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, pembangunan dan

pengaturan alat pengaman lalu lintas, jembatan timbang rambu-rambu

keselamatan dan marka jalan dan udara, penyelenggaraan penerimaan

pendapatan asli daerah bidang perhubungan darat dan udara pelaksanaan

inventarisasi dan pendaftaran perbekalan umum serta pengulifikasian

urusan jasa transportasi darat dan udara.
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b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana

perhubungan darat dan udara lingkup inventarisasi ketersediaan dan

kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan

sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, pembangunan dan

pengaturan alat pengaman lalu lintas.

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana

dan prasarana perhubungan laut.

e. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana

perhubungan laut.

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Perhubungan Darat dan Udara;

Kepala seksi lalu lintas angkutan darat dan udara mempunyai tugas

melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat dan udara lingkup

lalu lintas angkatan darat, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut

meliputi:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi lalu lintas angkutan

darat dan udara lingkup inventarisasi dan pendataan serta penyelenggaraan

penertiban jaringan dan pelayanan pemberian proses izin trayek angkutan

pedesaan, penyelenggaraan kualifikasi urusan jasa angkutan darat dan
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udara dan pelayanan pemberian proses izin usaha, kartu pengawasan, dan

pemberian dispensasi pengguna jalan angkutan darat dan udara.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas angkutan

darat dan udara;

c. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan

udara.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat dan Udara.

Kepala seksi keselamataan dan pengawasan perhubungan darat dan udara

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan darat dan

udara lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan darat dan udara, untuk

melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan

pengawasan perhubungan darat lingkup penerapan peraturan perundang-

undangan keselamatan pengguna/pemakai kendaraan angkutan

penumpang dan angkutan barang serta penertiban dan penyelenggaraan

penertiban terminal kota dan bandara.

b. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi keselamatan dan

pengawasan perhubungan lingkup penerapan peraturan perundang-
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undangan keselamatan pengguna angkutan, penyelenggaraan koordinasi

tentang penertiban kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang

serta penertiban dan penyelenggaraan penertiban terminal dan bandara.

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas

angkutan darat dan udara;

d. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan

udara.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

4.5.5 Bidang Komunikasi dan Informatika

1. Seksi Pos dan Telekomunikasi

kepala seksi pos dan telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagai

tugas kepala bidang komunikasi dan informatika lingkup pos dan telekounikasi untuk

melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi poin-poin berikut ini:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi Pos dan

Telekomunikasi lingkup penyelenggaraan peraturan perundang-undangan

Pos dan Telekomunikasi, penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan

usaha serta pengembangan system komunikasi dan pengembangan

system informatika, pemberian rekomendasi penyelenggaraan radio,

penyelenggaraan standard an prosedur pembangunan/pengembangan
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system informasi manajemen daerah, pengelolaan dan pengendalian data

elektronik sebagai media promosi daerah;

b. penyelenggaraan rogram dan kegiataan pada seksi pada pos dan

telekomunikasi lingkup penyelenggaraan kebijakan teknis dan

penyelenggaraan peraturan perundang-undangan pos dan telekomunikasi,

penyelenggaraan koordinasi dan kemitraan usaha serta pengembangan

system komunikasi dan informatika, pemberian rekomendasi izin

penyelenggaraan radio, penyelenggaraan standard an prosedur

pembangunan/pengembangan system informasi manajemen daerah,

pengelolaan dan pengendalian data elektronik sebagai media promosi

daerah;

c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup lalu lintas

angkutan darat dan udara;

d. Pembinaan dan pengawasan teknis lingkup lalu lintas angkutan darat dan

udara.

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.

2. Seksi Prasarana Komunikasi dan Informatika

Kepala seksi fasilitas perhubungan Darat dan Udara mempunyai tugas

melaksanakan tugas sebagian tugas kepala bidang perhubungan Darat dan Udara
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lingkup sarana dan prasarana perhubungan darat dan udara, untuk melaksanakan

tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada seksi sarana dan

prasarana komunikasi dan telekomunikasi lingkup inventarisasi

ketersediaan dan kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan

pemanfaatan sarana dan prasarana komunikasi dan informatikapemberian

rekomendasi penyelenggaraan radio, standard an prosedur

pembangunan/pengembangan system informasi daerah, pengelolaan dan

pengendalian data elektronik sebagai media promosi daerah.

d. Penyelenggaraan program dan kegiatan pada seksi sarana dan prasarana

komunikasi dan informatika lingkup inventarisasi ketersediaan dan

kebutuhan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan

sarana dan prasarana komunikasi dan informatika,

pembangunan/pengembangan system informasi manajemen daerah.

e. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis lingkup kepelabuhan, sarana

dan prasarana perhubungan laut.

g. Pembinaan dan pengawasan lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana

perhubungan laut.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan

lingkup tugasnya.
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4.6 Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

1. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD)

berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

2. UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja

meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kota Pekanbaru;

3. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung

jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat;

4. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota dengan

berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
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IV.1 BAGAN

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Kota Pekanbaru


