
BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kabupaten Pelalawan

Kabupaten pelalawan terletak  pada 1025Lintang Utara dan 00.20 Lintang

Selatan serta 1000.42 sampai 1030.28 Bujur Timur. Berdasarkan peraturan

pemerintahNomor 53 Tahun 1999 ( 12 Oktober 1999 ) luas wilayah kabupaten

pelalawan ± 1.392.494 hektar atau 14,73% dari luas wilayah provinsi riau, yang

terdiri dari 12 kecamatan, dengan jumlah penduduk 321,947 jiwa, yang hidup

dalam keragaman etnis budaya. Sebagian besar wilayah kabupaten pelalawan

terdiri dari daratan dengan hanya sebagian kecil perairan.

Secara umum Kabupaten Pelalawan berbatasan dengan wilayah sebagai

berikut:

1. Sebelah Utara   : Kabupaten Siak dan Kabupten Bengkalis

2. Sebelah Selatan : Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir dan

Kabupaten Kuansing

3. Sebelah Barat    : Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar

4. Sebelah Timur  : Provinsi Kepulauan Riau



1.2. Sejarah Singkat Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan

Kabupaten Pelalawan

Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan lahir di kabupaten pelalawan

terbentuknya sejalan telah di sahkannya pemekaran wilayah kabupaten pelalawan

berdasarkan Undang-Undang 53 Tahun 1999, yang merupakan pemekaran dari

kabupaten kampar. Dan di resmikan oleh menteri dalam negeri 12 oktober 1999.

Sementara peresmian operasionalnya di lakukan oleh bapak gubernur riau pada

tanggal 5 Desember 1999 di mana pangkalan kerinci sebagai ibu kota kabupaten

pelalawan.

Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pelalawan

beralamatkan di Jalan Datuk Engku Raja Lela PutraPangkalan Kerinci. Berikut

adalah pimpinan Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan sejak tahun 2000

sampai dengan 2009 telah tiga kali mengalami pergantian kepala dinas di

antaranya adalah:

1. T . Fahran ST.MT menjabat tahun 2000 sampai   dengan juli 2006

2. Nasri Pisda Eli MSI menjabat pada bulan juli 2006 sampai dengan

maret 2007

3. Masrun menjabat bulan maret 2007 sampai  dengan sekarang

Dinas tata kota pertamanan dan kebersihan sebagai salah satu satuan

perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah kabupaten pelalawan perlu

menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsinya guna mendukung visi misi dan

program pemerintah kabupaten pelalawan.



4.3. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya kota yang bersih, hijau, indah dan nyaman di kabupaten

pelalawan

Misi

1. Meningkatkan kemampuan, efesiensi dan efektifitas Sumber Daya

Manusia (SDM) dan tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan

kebersihan dan pertamanan.

2. Menyediakan prasarana dan sarana, sistem manajemen informasi,

teknologi dan menyelenggarakan sistem pengelolaan kebersihan dan

pertamanan.

3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan kebersihan dan

pertamanan.

4. Mengembangkan pola kerja sama/kemitraan dan partisipasi masyarakat,

pendanaan teknologi dan sistem pengelolaan persampahan dan

pertamanan.



4.4. Struktur Organisasi Dinas Tata Kota Pertamanan dan Kebersihan
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4.5.Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan pada masing-masing Bagian di Dinas Tata Kota

Pertamanan dan Kebersihan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Pemimpin serta penanggung jawab yang secara keseluruhan di semua

bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan,

pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi  supaya

terbentuknya kerjasama yang efisien dalam team dan tercapainya

tujuan kerja.

2. Sekretaris

a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan

kesekretariatan

b. Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan

penyelenggaraan tugas-tugas semua bidang terpadu

c. Perumusan kebijakan pelayanan administratif dinas

d. Pelaksanaan pembagian tugas

e. Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah

tangga dinas

f. Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan

ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat

g. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan guna menyiapkan

petunjuk pemecahan masyarakat

h. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan pegawai



i. Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan

j. Perumusan kebijakan pelaksaaan, monitoring, evaluasi dan

pelaporan pelaksanaan tugas dinas

k. Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan

tugas dinas

l. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan

penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dinas

m. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesektariatan

n. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan kesektariatan

o. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja, instansi, lembaga di

bidang pengelolaan kesektariatan

p. Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap

pelaksanan tugas bawahan

q. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh kepala dinas sesuai

dengan bidang tugas dan fungsi

3. Kepala Sub Bagian Program

a. Menyusun rancana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan dan mengkoordinasi penyusunan rancana dan program

kerja dinas

b. Menyusun rencana operasional dan koordinasi kegiatan program

dinas

c. Melaksanakan penyusuna rencana strategis dinas



d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja

pemerintah (LAKIP)

e. Menyampaikan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas bawahan

f. Melaksanakan tugas lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan

pelayanan administrasi umum dan rumah tangga serta administrasi

kepegawaian

b. Melaksanakan tertib administrasi naskah dinas

c. Menyiapkan surat tugas perjalanan dinas dan pengendalian

administrasi perjalanan dinas

d. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-

rapat dinas

e. Menyiapkan dan menyusun bahan rencana kebutuhan formasi dan

mutasi pegawai

f. Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi daftar

hadir, cuti, kenaikan pangkat, gaji berkala, DP-3, DUK, sumpah

atau janji pegawai, laporan pajak-pajak pribadi (LP2P), pensiun,

kartu pegawai, karir, taspen, askes dan pemberian penghargaan

g. Melaksanakan tugas lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya



5. Kepala Sub Bagian Keuangan

a. Menyusun rincian kerja sub bagian keuangan berdasarkan program

kerja kesektariatan

b. Menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran dinas

c. Meyelenggarakan pembayaran gaji pegawai

d. Melaksanakan penyusunan laporan prognosis realisasi keuangan

e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan akhir tahun

f. Melaksanakan tugas lain dari sekretaris sesuai dengan bidang tugas

dan fungsinya

6. Kepala Bidang penataan Ruang Kota

a. Menyusun program kerja bidang tata ruang berdasarkan rencana

strategis dan program kerja tahunan dinas

b. Memproses pemberian izin pemanfaatan ruang sesuai dengan RT,

RW kabupaten

c. Memproses pembatalan izin pemanfaatan ruang, izin mendirikan

bangunan, dan perumahan yang tidak sesuai dengan RT, RW

kabupaten

d. Melaksankan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

7. Kepala Seksi Penataan Ruang Kota dan Tata Bangunan

a. Menyusun rincian kerja seksi tata ruang bangunan berdasarkan

rencana strategis dan program kerja tahunan dinas



b. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan strategis rencana

tata ruang kawasan strategis

c. Membuat program jangka menengah dan jangka panjang dan

program tahunan tata ruang bangunan

d. Melaksankan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Penataan Ruang Kota

a. Menyusun program kerja pengawasan dan pengendalian tata ruang

berdasarkan rencana strategis dan program tahunan dinas

b. Menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan

tata ruang, tata bangunan , kawasan perumahan dan kawasan

pemukiman di ibukota kabupaten dan ibukota kecamtan

c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengaturan,

pembinaan dan kegiatan penataan ruang, dan penataan bangunan

d. Melaksankan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

9. Kepala Bidang Kebersihan Lingkungan dan Persampahan

a. Menyusun program kerja tahunan di bidang kebersihan lingkungan

dan persampahan berdasarkan rencana strategis dan program kerja

tahunan dinas

b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

pengelolaan di bidang kebersihan lingkungan  dan persampahan



c. Merumuskan uraian tugas dan fungsi bidang kebersihan

lingkungan dan persampahan berdasarkan rincian kegiatan dan

urusan kepada bawahan sesuai rencana kerja dinas

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan ssesuai dengan

tugas dan fungsinya

10. Kepala Seksi Kebersihan Lingkungan

a. Menyusun program kerja tahunan di bidang kebersihan lingkungan

berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas

b. Melaksanakan kegiatan perencanaan, penelitian dan pegembangan

di bidang kebersihan

c. Melaksanakan survey dan pengumpulan data untuk pengembangan

bidang kebersihan

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan ssesuai dengan

tugas dan fungsinya

11. Kepala Seksi Pengelolaan Sampah

a. Menyusun program kerja tahunan di bidang pengelolaan sampah

berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas.

b. Melaksanakan perencanaan teknis pengelolaan persampahan

produktif dan rumah tangga.

c. Melaksanakan penelitian dampak oleh pengelolaan sampah.

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



12. Kepala bidang pertamanan dan pemakaman

a. Menyusun program kerja tahunan di bidang pertamanan dan

pemakaman berdasarkan rencana strategis dan program kerja

tahunan dinas

b. Merumuskan petunjuk pelaksanaan teknis pengelolaan di bidang

pertamanan dan pemakaman

c. Melaksanakan pengembangn tugas dan fungsi pada kegiatan

perencanaan, penelitian dan pengembangan kegiatan pengelolaan

pertamanan dan kegiatan pengelolaan pemakaman

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya

13. Kepala Seksi pertamanan dan pemakaman

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi

pertamanan dan pemakaman berdasarkan rencana strategis dan

program kerja tahunan dinas

b. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pertamanan dan

pemakaman

c. Melaksanakan teknis operasional penghijauan pada kegiatan

pertamanan.

d. Melaksanakan peningkatan pengelolaan pemakaman umum.

e. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya.



14. Kepala Seksi Pemeliharaan

a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan seksi

pemeliharaan berdasarkan rencana strategis dan program kerja

tahunan dinas

b. Melaksanakan survey dan pengumpulan data untuk pengembangan

bidang pemeliharaan

c. Melaksanakan kerjasama partisipatif dalam mengembangkan tugas

dan fungsi bidang pemeliharaan

d. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan sesuai dengan

tugas dan fungsinya


