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Dengan ini, saya menyatakan bahwa skripsi Pengelolaan Lanskap Jalur 

Hijau Kota Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru adalah benar merupakan hasil karya saya dengan 

arahan pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan 

tinggi mana pun. Sumber data dan informasi, baik yang berasal atau dikutip dari 

karya yang diterbitkan maupun yang tidak diterbitkan dari penulis lain, telah 

disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir 

skripsi ini. 
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RINGKASAN 

 

R. RONALD ARMIS. Pengelolaan Lanskap Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal 

Sudirman Pekanbaru oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru. Dibimbing oleh WAHJU QAMARA MUGNISJAH. 

 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Pekanbaru menjadi 

kota yang mampu meraih penghargaan adipura sebanyak enam kali. Penghargaan 

ini merupakan prestasi dari semua pihak yang terkait. Salah satunya adalah peran 

serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru yang mampu mengelola 

dan memelihara ruang terbuka hijau kota dengan baik. Keberhasilan ini menjadi 

perhatian khusus bagi mahasiswa untuk mengetahui kegiatan pengelolaan yang 

dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. 

Kegiatan magang bertempat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru, sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 dengan 

mengambil lokasi Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. Tujuan umum yang ingin 

dicapai dalam kegiatan magang ini adalah meningkatkan wawasan dan 

pengalaman keprofesian di bidang arsitektur lanskap.  

 Kegiatan magang yang dilaksanakan ini menggunakan metode survei (ke 

lapangan di luar jam kerja), wawancara, partisipasi aktif baik di studio maupun di 

lapangan, serta mencari berbagai sumber pustaka. Dalam metode survei dan 

wawancara digunakan angket untuk menanyakan kepada responden apakah jalur 

hijau jalan ini telah sesuai dengan fungsinya dan bernilai estetika. Jenis responden 

yang ditanyai adalah pejalan kaki, pengendara motor, dan pengendara mobil di 

jalur hijau tersebut. Jumlah responden yang ditanyai sebanyak 30 orang. 

 Berdasarkan data BMG Kota Pekanbaru tahun 2009, suhu di wilayah Kota 

Pekanbaru tahun 2010 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar 

matahari 48,3%, dan kelembaban udara berkisar 72%-78,9%. Jenis tanah yang 

dominan adalah tanah Tropodults atau setara dengan Podsolik Merah Kuning di 

lereng pegunungan dan bukit, dan Tropodults atau setara dengan aluvial yang 

sudah mulai berkembang di pinggir-pinggir sungai.  

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru dulunya adalah 

gabungan antara Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru dan Dinas Pertamanan dan 

Pemakaman. Dinas Pertamanan berpisah dengan Dinas Pemakaman dan 

bergabung dengan Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, sedangkan Dinas 

Pemakaman berdiri sendiri. Visi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru adalah “mewujudkan Kota Pekanbaru terbersih, hijau, indah, dan 

gemerlap di Indonesia”. Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, 

ditetapkan misi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, yaitu 

meningkatkan kebersihan kota, meningkatkan ruang terbuka hijau dan keindahan 

taman-taman kota, dan menciptakan Kota Pekanbaru yang terang, indah, dan 

gemerlap. 

 Subdinas Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan merupakan salah satu 

bagian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Subdinas 

Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan terdiri dari Seksi Pertamanan dan 

Ornamen, Seksi Pembibitan dan Penghijauan, dan Seksi Penerangan Jalan. 

Subdinas Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan bertugas untuk meningkatkan 



kualitas dan kuantitas penghijauan kota, meningkatkan kualitas dan kuantitas 

taman-taman kota, dan  meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan 

yang terang dan indah gemerlap.  

 Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan arteri primer Kelas II yang 

memiliki panjang 8200 meter, lebar jalan 9 meter, lebar pedestrian jalan 2-3 

meter, lebar median jalan 2,5-3 meter, dan tinggi median jalan 20-30 cm. Jalur ini 

berawal dari Gerbang Simpang Tiga sebelum Bandara Sultan Syarif Kasim hingga 

Pelita Pantai. 

 Sistem pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman menggunakan 

sistem swakelola. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru langsung 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau Kota 

Pekanbaru dan melibatkan beberapa pihak ketiga. Dengan demikian, kegiatan 

pemeliharaan ruang terbuka hijau tidak dilelang atau ditenderkan pada tahun ini. 

Hal ini juga diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.  

Pengelolaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman dibagi ke dalam beberapa 

bagian, yaitu penataan, perawatan dan pemupukan, penyiraman, pemangkasan 

rumput dan semak, pemangkasan pohon, pemeliharaan lampu jalan, dan 

pembersihan jalan. Penataan, perawatan dan pemupukan, penyiraman, dan 

pemangkasan semak dan rumput berada di bawah Seksi Pertamanan dan 

Ornamen; pemangkasan pohon berada di bawah Seksi Pembibitan dan 

Penghijauan; pemeliharaan lampu jalan berada di bawah Seksi Penerangan Jalan; 

pembersihan jalan berada di bawah Bidang Kebersihan Kota. 

Biaya pemeliharaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sumber dana yang sah. 

Besar atau kecilnya anggaran bergantung pada besarnya pendapatan asli daerah. 

Sumber anggaran biaya pemeliharaan yang berdasarkan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah jumlahnya terbatas dan terkadang anggaran tersebut diterima 

terlambat dari yang diperkirakan sebelumnya sehingga kegiatan pemeliharaan 

yang dilakukan tidak mencukupi standar dan frekuensi pemeliharaan rendah. 

Anggaran biaya pemeliharaan jalur hijau jalan ini disusun berdasarkan biaya 

anggaran pemeliharaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

Rencana pengelolaan lanskap diperlukan sebagai bahan acuan dalam 

melaksanakan kegiatan pengelolaan. Banyak hal yang harus dipertimbangkan 

dalam menyusun suatu rencana pengelolaan, seperti anggaran biaya, waktu, dan 

persepsi masyarakat. Rencana pengelolaan lanskap dapat disusun sebagai berikut. 

Pertama, sistem pengelolaan lanskap sekarang tetap dilaksanakan sesuai dengan 

rencana pengelolaan lanskap yang telah dibuat dan tepat sasaran. Kedua, kerja 

sama dinas dengan pihak ketiga dalam menangani permasalahan keuangan seperti 

koperasi simpan pinjam. Ketiga, evaluasi tentang pelaksanaan pengelolaan 

didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tertentu, termasuk mendengarkan 

persepsi masyarakat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota merupakan lingkungan dengan tingkat aktivitas yang tinggi. Sebagai 

pusat aktivitas penduduk seperti industri, perdagangan, pendidikan, dan jasa, 

kualitas lingkungan kota sering kali terimbas oleh aktivitas penduduknya. 

Pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah adalah bentuk dampak 

yang ditimbulkan oleh tingginya tingkat aktivitas tersebut. Berbagai cara telah 

ditempuh untuk meminimalkan dampak terhadap lingkungan, antara lain, 

membangun ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau menjadi kebutuhan bagi 

masyarakat perkotaan. 

Perencanaan ruang terbuka hijau yang memperhatikan segala aspek, yakni 

aspek fisik, sosial, dan ekologi, telah menciptakan suatu evolusi baru terhadap 

pengendalian lingkungan. Tingginya pengaruh ruang terbuka hijau terhadap 

pengendalian kualitas lingkungan menambah kebutuhan masyarakat terhadap 

ruang terbuka hijau ini. Ruang terbuka hijau dianggap mampu memenuhi 

kebutuhan masyarakat perkotaan dalam hal menciptakan kondisi lingkungan yang 

lebih baik.  

Kota Hijau merupakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan 

dalam segala aspek kehidupan. Kota Hijau juga  menunjang kehidupan warga dan  

unsur lainnya seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, tanah, air, dan udara. Aspek-

aspek kehidupan itu saling terkait sehingga memberikan fungsi kenyamanan, 

keamanan, dan keindahan (Arifin, Munandar, Arifin, Pramukanto, dan 

Damayanti, 2007). 

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Pertumbuhan 

penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan pembangunan infrasruktur 

kota berkembang pesat. Pembagian ruang kota disusun agar dapat 

mengakomodasi setiap aktivitas masyarakat perkotaan. Pemerintah berinisiatif 

menjadikan Pekanbaru sebagai kota teladan bagi kota-kota kecil di Provinsi Riau.  

Untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota teladan bagi kota-kota kecil di 

Provinsi Riau, perlu dilakukan banyak hal, di antaranya, menyeimbangkan 
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pertumbuhan dan perkembangan pembangunan kota dengan menciptakan ruang 

terbuka kota. Tujuannya adalah  menjaga kondisi kota agar tetap aman, nyaman, 

dan indah.  

Pekanbaru menjadi kota yang mampu meraih penghargaan adipura 

sebanyak enam kali. Penghargaan ini merupakan prestasi dari semua pihak yang 

terkait. Salah satunya adalah peran serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru yang mampu mengelola dan memelihara ruang terbuka hijau kota 

dengan baik. Keberhasilan ini menjadi perhatian khusus bagi mahasiswa untuk 

mengetahui kegiatan pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru. 

 Lanskap Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman merupakan lanskap untuk 

daerah perkotaan. Jalan Jenderal Sudirman menjadi penghubung jalan-jalan lain di 

kota karena merupakan jalan utama kota. 

1.2 Tujuan Magang 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam kegiatan magang ini adalah 

meningkatkan wawasan dan pengalaman keprofesian di bidang arsitektur lanskap. 

Secara khusus tujuannya adalah sebagai berikut: 

1. mempelajari permasalahan dan kendala dalam pengelolaan lanskap jalur 

hijau jalan; 

2. menganalisis permasalahan-permasalahan di lapangan, baik yang bersifat 

umum maupun khusus, serta memberikan berbagai alternatif praktis untuk 

mengatasinya dengan mengembangkan potensi yang ada; 

3. menyusun suatu rekomendasi tentang rencana pengelolaan berkelanjutan 

lanskap jalan. 

1.3 Kegunaan Magang 

Kegunaan magang di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru adalah 

sebagai berikut: 

1. meningkatkan sikap akademik mahasiswa dalam menghadapi persoalan 

dan tantangan di lapangan; 

2. mengembangkan sikap profesionalisme mahasiswa dalam menghadapi 

kondisi lapangan kerja sesungguhnya. 
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1.4. Kerangka Pikir 

 Proses magang yang dilakukan di Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal 

Sudirman yang berada di bawah pengelolaan Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru meliputi aspek pengelolaan dan pemeliharaan lanskap. Seluruh 

hasil analisis dan sintesis yang diperoleh akan dirangkum secara deskriptif untuk 

menghasilkan suatu produk berupa rencana pengelolaan lanskap jalur hijau kota 

yang berkelanjutan.  Melalui proses pembelajaran ini mahasiswa diharapkan 

menjadi siap kerja dan menguasai bidangnya setelah lulus dari perguruan tinggi 

(Gambar 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Pikir Magang 
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BAB  II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

   

2.1 Lanskap dan Lanskap Kota 

Lanskap adalah suatu bagian dari muka bumi dengan berbagai karakter 

lahan/tapak dan dengan segala sesuatu yang ada di atasnya baik bersifat alami 

maupun buatan manusia, yang merupakan total dari bagian hidup manusia beserta 

makhluk hidup lainnya, sejauh mata memandang, sejauh indera dapat menangkap 

dan sejauh imajinasi dapat membayangkan, yang memiliki keindahan secara 

estetika dan berdaya guna secara fungsional (Arifin, 2009) . Lanskap adalah suatu 

bentang alam dengan karakteristik tertentu yang dapat dinikmati oleh seluruh 

indera manusia (Simonds dan Starke, 2006).  

Bentukan-bentukan elemen lanskap ada yang dapat diubah dan ada yang 

tidak dapat diubah. Elemen-elemen lanskap alami yang dapat diubah, antara lain, 

adalah bukit-bukit dan semak belukar. Elemen-elemen lanskap yang tidak dapat 

diubah, antara lain, bentukan topografi seperti gunung, lembah, sungai, dan 

pantai. 

Lanskap kota merupakan lanskap buatan manusia sebagai akibat dari 

aktivitas manusia dalam mengelola lingkungan untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya (Simonds dan Starke, 2006). Lanskap kota terjadi karena adanya 

pengorganisasian ruang yang mencerminkan kegiatan masyarakat setiap hari. 

Lanskap kota merupakan wajah bentang alam kota, tidak semata-mata lingkungan 

pertamanan dalam arti sempit, tetapi mencakup segala hal ruang luar (exterior, out 

door) baik yang alami maupun yang buatan dengan segala elemennya, baik yang 

keras (hardscape) maupun yang lunak (softscape). 

 

2.2 Ruang Terbuka Hijau 

Ruang terbuka (open space) menurut Dinas Pertamanan dan Keindahan 

Kota DKI Jakarta (2001) adalah lahan tanpa atau dengan sedikit bangunan dan 

lahan dengan jarak bangunan yang saling berjauhan. Ruang terbuka ini dapat 

berupa pertamanan, tempat olah raga, tempat bermain anak, perkuburan, dan 

daerah hijau pada umumnya. Selain itu, Simonds dan Starke (2006) 
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mengemukakan bahwa ruang terbuka memiliki kekuatan untuk membentuk 

karakter kota dan menjaga kualitas lingkungannya. 

Ruang terbuka hijau adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang 

lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area 

memanjang/jalur yang di dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka dan pada 

dasarnya tanpa bangunan dengan 40%-60% dari total wilayah yang bersangkutan 

harus dihijaukan (Instruksi Mendagri No. 14, Tahun 1988, tentang Tata Ruang). 

Ruang terbuka hijau tidak saja memberikan fungsi arsitektural dan fisik, tetapi 

juga fungsi ekologis dan ekonomis.  

Menurut Simonds dan Starke (2006), ruang terbuka dapat berupa 

waterfront (kawasan pantai, tepian danau, dan tepian airan sungai), blueways 

(aliran sungai, aliran air lainnya, serta hamparan banjir), greenways (jalan bebas 

hambatan, jalan-jalan di taman, koridor transportasi, jalan-jalan setapak, jalan 

sepeda, serta jogging track), taman-taman kota dan areal rekreasi, serta ruang 

terbuka penunjang lainnya seperti hutan kota, reservoir, lapangan golf, kolam 

renang, lapangan tenis, dan instalasi militer. 

 

2.3 Jalur Hijau Jalan 

 Jalur hijau jalan merupakan daerah hijau sekitar lingkungan permukiman 

atau sekitar kota-kota, bertujuan mengendalikan pertumbuhan pembangunan, 

mencegah dua kota atau lebih menyatu, dan mempertahankan daerah hijau, 

rekreasi, ataupun daerah resapan hujan (Dinas Pertamanan dan Keindahan Kota 

DKI Jakarta, 2001). UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 

menyebutkan bahwa jalur hijau diperuntukkan sebagai resirkulasi udara sehat bagi 

masyarakat guna mendukung kenyamanan lingkungan dan sanitasi yang baik. 

  Salah satu bentuk jalur hijau adalah jalur hijau jalan. Terdapat beberapa 

struktur pada jalur hijau jalan, yaitu daerah sisi jalan, median jalan, dan pulau lalu 

lintas (traffic islands). Daerah sisi jalan adalah daerah yang berfungsi untuk 

keselamatan dan kenyamanan pemakai jalan, lahan untuk pengembangan jalan, 

kawasan penyangga, jalur hijau, tempat pembangunan fasilitas pelayanan, dan 

perlindungan terhadap bentukan alam (Carpenter, Walker, dan Lanphear, 1975). 

  Menurut Direktorat Jenderal Bina Marga (1990), jalan dibagi menjadi 

beberapa bagian, yaitu damaja (daerah manfaat jalan), damija (daerah milik jalan), 
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dan dawasja (daerah pengawasan jalan). Daerah manfaat jalan merupakan ruas 

sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruang bebas 

tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan dan diperuntukkan bagi median, 

perkerasan jalan, pemisahan jalur, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, 

ambang pengaman timbunan, dan galian gorong-gorong perlengkapan jalan dan 

bangunan pelengkap lainnya. Lebar damaja ditetapkan oleh pembina jalan sesuai 

dengan keperluannya. Tinggi minimum 5.0 meter dan kedalaman mimimum 1,5 

meter diukur dari permukaan perkerasan. Daerah milik jalan merupakan ruas 

sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh 

pembina jalan guna peruntukan daerah manfaat jalan dan perlebaran jalan, 

penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari, serta kebutuhan ruangan untuk 

pengamanan jalan. Daerah pengawasan jalan merupakan ruas di sepanjang jalan di 

luar daerah milik jalan yang ditentukan berdasarkan kebutuhan terhadap 

pandangan pengemudi, ditetapkan oleh pembina jalan. 

 Menurut Carpenter et al. (1975), median jalan berfungsi sebagai rintangan 

atau penuntun arah untuk mencegah tabrakan dengan kendaraan dari arah yang 

berlawanan dan mengurangi silau lampu kendaraan dengan menempatkan 

tanaman pada kepadatan dan ketinggian yang tepat.  

2.4 Pengelolaan Lanskap 

Pengelolaan merupakan upaya manusia untuk mendayagunakan, 

memelihara, dan melestarikan lanskap/lingkungan agar memperoleh manfaat yang 

maksimal dengan mengusahakan kontinuitas kelestariannya. Pengelolaan lanskap 

adalah upaya terpadu dalam penataan dan pemanfaatan, pemeliharaan, pelestarian, 

pengendalian, dan pengembangan lingkungan hidup sehingga tercipta lanskap 

yang bermanfaat bagi manusia dan makhluk hidup lainnya (Arifin dan Arifin, 

2005). 

Pengelolaan atau manajemen merupakan suatu proses dari konsep, teori, 

dan analisis tujuan, yang dengannya seorang manajer merencanakan, mengatur, 

memimpin, dan menjalankan tujuan tersebut melalui usaha manusia secara 

sistematis, koordinatif, dan saling kerja sama (Kraus dan Curtis, 1982). 

Ditambahkan pula bahwa terdapat empat fungsi utama proses manajemen, yaitu 

sebagai berikut. 
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1.  Perencanaan (Planning) 

Planning merupakan konsep dasar dari suatu manajemen, yang dengannya 

tugas-tugas  manajemen disusun, tujuan dan sasaran ditetapkan, 

kebijaksanaan dan tata cara pelaksanaan dibuat, dan perencanaan jangka 

panjang dan jangka pendek dirumuskan. Proses perencanaan ini juga 

meliputi informasi-informasi dasar dan merupakan fase awal yang 

berkelanjutan. 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Organizing merupakan tahapan manajemen yang dengannya struktur 

organisasi dan tanggung jawab masing-masing bagian dibentuk, garis 

komunikasi, koordinasi, dan wewenang ditetapkan, serta sumber daya 

yang dialokasikan. 

3. Pengaturan (Directing) 

Directing merupakan proses koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan. 

Proses ini berkaitan erat dengan upaya memotivasi para pekerja untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

4. Pengawasan (Controlling) 

Fungsi ini mencakup pengawasan terhadap standar kerja dan metode 

pelaksanaan yang dilakukan. Fungsi ini juga mengawasi apakah semua 

berjalan sesuai dengan tujuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi 

controlling juga mencakup pelaporan, evaluasi yang berkelanjutan, serta 

pengambilan langkah-langkah yang tepat dalam melakukan perbaikan atau 

antisipasi program. 

2.5. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan suatu usaha untuk menjaga dan merawat areal 

lanskap dengan segala fasilitas yang ada di dalamnya agar kondisi tetap baik atau 

sedapat mungkin mempertahankan  pada keadaan yang sesuai dengan tujuan dan 

fungsi awal (Arifin, 2009). Selain itu, pemeliharaan juga bertujuan agar suatu 

areal lanskap memiliki suatu keindahan secara estetika serta nyaman dan aman 

(Arifin, 2009). 

Menurut Sternloff dan Warren (1984), terdapat tiga tipe organisasi  

pemeliharaan: 
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1. sistem pemelihaan unit (unit maintenance), yaitu pemeliharaan yang 

didasarkan pada unit-unit taman yang ada sehingga setiap unit taman 

mempunyai tim pemeliharaan sendiri; 

2. sistem tim pemeliharaan khusus (specialized maintenance crew), yaitu 

pemeliharaan didasarkan pada keahlian tertentu dari pegawainya, seperti 

pegawai khusus potong rumput atau pekerja khusus lainnya, berdasarkan 

jadwal pindah dari unit satu ke unit lainnya; 

3. sistem pemeliharaan secara kontrak (maintenance by contract), yaitu 

pemeliharaan diserahkan pada kontraktor sehingga seluruh pekerjaan 

pemeliharaan dikerjakan oleh kontraktor. 

Menurut Sternloff dan Warren (1984), tujuan kegiatan pemeliharaan 

adalah menjaga tapak beserta fasilitasnya supaya tetap dalam keadaan awal atau 

desain semula. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, perlu diperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. menetapkan prinsip-prinsip operasi; 

2. memelihara fasilitas dengan standar yang telah ditentukan; 

3. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan. 

 

2.5.1.  Pemeliharaan Ideal 

 Pemeliharaan ideal merupakan kegiatan pemeliharaan elemen-elemen 

lanskap baik soft material maupun hard material sehingga sesuai dengan tujuan 

dan fungsi semula (Arifin, 2009). Dalam kegiatan pemeliharaan ini diharapkan 

jalur hijau jalan dapat memberikan keindahan dan kenyamanan bagi pengguna 

jalan dengan tetap mempertahankan desain awal yang telah dibentuk. 

 Untuk mempertahankan agar tujuan dan fungsi semula dalam 

pemeliharaan ideal tetap terjaga, diperlukan usaha yang menunjang pemeliharaan 

fisik, antara lain, 

1. pembuatan jadwal pemeliharaan fisik elemen lunak dan elemen keras; 

2. penggunaan tanaman lokal untuk memudahkan penggantian/penyulaman 

pada renovasi tata hijau. 

 Pemeliharaan dapat dikurangi jika didukung oleh upaya-upaya sebagai 

berikut (Carpenter et al., 1975): 
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1. perencanaan dan perancangan taman dengan pola yang sederhana sehingga 

memudahkan untuk melakukan pemeliharaan; 

2. pemilihan elemen tanaman dengan baik; 

3. perancangan dengan pendekatan terhadap alam. 

Menurut Sulistyantara (2006), beberapa upaya untuk mempermudah 

ataupun mendukung pemeliharaan ideal adalah sebagai berikut: 

1. merencanakan taman dengan pola-pola yang sederhana sehingga 

pemeliharaan fisik mudah dilakukan; 

2. membuat pola lalu lintas atau sirkulasi yang jelas dan rasional sehingga 

alur kegiatan di dalamnya akan selalu lancar; 

3. memilih sistem struktur yang kuat dan awet serta memilih bahan-bahan 

perkerasan yang sesuai; 

4. melengkapi taman dengan fasilitas yang memadai, misalnya lampu 

penerangan dan jaringan utilitas. 

  

2.5.2. Pemeliharaan Fisik 

 Pemeliharaan fisik adalah kegiatan pemeliharaan terhadap elemen-elemen 

lanskap baik hard material maupun soft material. Hard material terdiri dari 

perkerasan/paving, bangku, shelter, dan lampu jalan, sedangkan soft material 

berupa tanaman. Kegiatan pemeliharaan fisik ini bertujuan menjaga kondisi fisik 

elemen hard material dan soft material agar tetap berfungsi dengan baik, indah, 

dan berkelanjutan (Arifin, 2009). 

 Konsep pemeliharaan fisik merupakan pemeliharaan taman untuk 

mengimbangi pemeliharaan secara ideal sehingga taman tetap rapi, indah, asri, 

nyaman, serta aman. Secara umum, pemeliharaan fisik untuk hard material 

merupakan pemeliharaan pencegahan, yaitu pembersihan terhadap lumut dan 

karat, pengecatan dan penggantian, serta perbaikan elemen yang rusak. 

Pemeliharaan fisik untuk tanaman terdiri dari penyiraman, pemangkasan, 

penyiangan, serta pemupukan (Arifin, 2009). 

 

 

 



BAB III 

 METODOLOGI 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Magang 

Kegiatan magang bertempat di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru (Gambar 2), sejak bulan Februari 2010 sampai dengan bulan Mei 2010 

dengan objek kegiatan magang Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)              (2) 

         Sumber: (www. google.com (1) dan www.wikimapia.com (2)) U 

 

                                    (Tanpa skala)  

Gambar 2. Peta  Lokasi Jalan Jenderal Sudirman  
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3.2 Alat dan Bahan 

Alat yang digunakan dalam kegiatan magang ini adalah kamera, alat 

gambar, dan peralatan teknis lainnya. Bahan yang digunakan berupa kuisioner, 

peta lokasi, dan  studi pustaka. 

3.3 Metode Magang 

Ruang lingkup magang meliputi aspek teknik administrasi dan teknik 

lapangan. Teknik administrasi mencakup pembahasan struktur organisasi dinas, 

peraturan, sistem pembagian kerja yang ada di dalam dinas, dan pekerjaan yang 

dilakukan di kantor. Teknik lapangan mencakup bentuk-bentuk pekerjaan 

pengelolaan serta pembagian kerja di lapangan. 

Kegiatan magang yang dilaksanakan menggunakan metode partisipasi 

aktif, diskusi dan wawancara, dan studi pustaka. Dalam metode wawancara 

digunakan angket untuk menanyakan kepada responden apakah jalur hijau jalan 

ini telah sesuai dengan fungsinya dan bernilai estetika (Lampiran 1). Jenis 

responden yang ditanyai adalah pejalan kaki, pengendara motor, dan pengendara 

mobil di jalur hijau tersebut. Jumlah responden yang ditanyai sebanyak 30 orang. 

Aspek pengelolaan jalur hijau jalan kota menjadi kasus yang diminati 

secara khusus, dipelajari, dan dibahas pada kegiatan magang ini. Kegiatan 

pendukung atau partisipasi yang merupakan bagian dari kegiatan magang untuk 

memperoleh pengetahuan dan pengalaman kerja praktis pengelolaan lanskap 

dilaksanakan di studio dan di lapangan. 

3.4 Pengumpulan Data 

Pengambilan data dan informasi dilakukan melalui pengamatan langsung 

di lapangan, wawancara, dan studi pustaka. Data dan informasi yang diperlukan 

meliputi data fisik, sosial, dan kelembagaan. Adapun data yang dibutuhkan antara 

lain: 

1. Peta kawasan; 

2. Konsep dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman; 

a. Tujuan umum kegiatan pengelolaan. 

b. Kegiatan pengelolaan ideal dan fisik. 

c. Indikator dan standar kegiatan pengelolaan. 

d. Kegiatan pengelolaan untuk menciptakan keseimbangan ekologis. 
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3. Pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman; 

a. Inventarisasi fasilitas dan peralatan untuk kegiatan pemeliharaan. 

b. Rencana jadwal dan cara pemeliharaan. 

c. Jadwal tanggung jawab penugasan untuk setiap pekerjaan. 

d. Anggaran biaya kegiatan pengelolaan. 

e. Kegiatan pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. 

4. Lembaga Pengelola 

a. Struktur organisasi. 

b. Jumlah pegawai pemeliharaan. 

5. Persepsi responden terhadap Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

KONDISI UMUM 

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Pekanbaru 

 Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan”, dipimpin oleh 

seorang kepala suku yang disebut batin. Senapelan merupakan daerah ladang yang 

berkembang menjadi daerah perkampungan. Perkembangan Senapelan semakin 

berlanjut hingga perkampungan ini berpindah ke tempat pemukiman baru yang 

disebut “Dusun Payung Sekaki”. Daerah ini terletak di Muara Sungai Siak. Nama 

Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya dan masyarakat lebih mengenal  

sebutan Senapelan. 

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

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

Puluh, Tanah Datar, dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi 

“Pekan Baharu”. Sejak saat itu sebutan untuk Senapelan sudah ditinggalkan dan 

Pekan Baharu mulai dipopulerkan. Pekan Baharu akhirnya berubah menjadi 

Pekanbaru karena masyarakat lebih menggunakan kata Pekanbaru dalam bahasa 

yang digunakan sehari-hari. 

4.1.2 Letak Geografis 

 Wilayah Kota Pekanbaru sangat strategis, terletak di tengah-tengah Pulau 

Sumatera yang dapat dilalui dengan perhubungan darat ke seluruh kawasan. 

Secara geografis  Kota Pekanbaru terletak antara 101
0 

14’- 101
0
 34’ Bujur Timur 

dan 0
0 

25’- 0
0 

45 Lintang Utara. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan 

oleh BPN Tingkat I Riau, ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru 632,26 km
2
.  

Batas-batas Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak; 

2. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan; 

3. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan; 

4. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar; 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

timur kota. Sungai Siak memiliki beberapa anak sungai, antara lain, Sungai 



15 

 

Umban Sari, Sungai Air Hitam, Sungai Sibam, Sungai Setukul, Sungai 

Pengambang, Sungai Ukai, Sungai Sago, Sungai Senapelan, Sungai Limau, dan 

Sungai Tampan. Sungai Siak merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta beberapa daerah lain di Provisi 

Riau.  

4.1.3 Iklim 

 Data iklim Kota Pekanbaru diperoleh dari Badan Metereologi dan 

Geofisika (BMG) wilayah Pekanbaru. Suhu di wilayah Kota Pekanbaru tahun 

2009 berkisar 27,2°-31,0°C dengan rata-rata 28,1°C, sinar matahari 48,3%, 

kelembaban udara berkisar 72%-78,9%, serta kecepatan angin 3-6 knot/jam 

(Lampiran 2).  

Curah hujan per bulan berkisar 73,9-584,1 mm, dengan rata-rata curah 

hujan mencapai 282,5 mm per bulan dan hari hujan selama 199 hari. Musim hujan 

terjadi pada bulan November sampai April dengan curah hujan tertinggi pada 

bulan September sampai Desember dan terendah bulan Desember dan Maret. 

Musim kemarau terjadi pada bulan Mei sampai Oktober. 

4.1.4 Geologi 

 Sesuai dengan Peta Sistem Lahan Lembar Pekanbaru skala 1: 250.000, 

daerah ini merupakan bagian dari daerah yang tersusun dari batuan sedimen tua 

yang berombak sampai bergelombang. Bahan induk batuan yang dominan adalah 

batu lempung, batuan bersilika, batu pasir, dan batu lapis. Formasi geologi yang 

terdapat di kawasan ini termasuk dalam Formasi Minas (Qpmi) dan Formasi 

Petani (Tup). 

 Jenis tanah yang dominan adalah tanah Tropodults atau setara dengan 

Podsolik Merah Kuning pada lereng pegunungan dan bukit dan aluvial yang 

sudah mulai berkembang pada pinggir-pinggir sungai. Tekstur tanah Horizon Al 

adalah lempung liat berpasir (sandy clay loam), dan lempung berliat pada A2, 

makin ke dalam makin tinggi kadar lempungnya. Kondisi tanah seperti ini 

umumnya mempunyai permeabilitas yang rendah. Sebagian besar tanah dataran 

rendah merupakan formasi Neogeon. Wilayah Aluvium yang merupakan batuan 

dari umur Kuarter Resen merupakan dataran berawa yang terjadi oleh endapan 

sungai besar. Daerah rawa umumnya memiliki jenis tanah gambut (peat soil). 
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 Secara umum di Kota Pekanbaru terdapat jenis tanah sebagai berikut. 

1. Pada tanah-tanah datar, jenis tanahnya adalah Podsolik Merah Kuning 

dengan bahan induk endapan dan alluvial. 

2. Pada tanah-tanah yang berbukit jenis tanahnya adalah Podsolik Merah 

Kuning dengan bahan induknya batuan endapan dan batuan beku. 

Pada tanah yang berada pada dataran rendah rawa umumnya terdiri 

dari Jenis tanah gambut (peat soil).  

4.1.5 Topografi 

Topografi di wilayah Kota Pekanbaru relatif datar kecuali di bagian utara. 

Kota yang dilalui oleh Sungai Siak ini terletak pada ketinggian 5 m di atas 

permukaan laut, hanya daerah-daerah tertentu saja yang terletak lebih tinggi dari 

ketinggian tersebut, yaitu daerah di sekitar Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II, 

26 meter di atas permukaan air laut dan juga di bagian utara dan timur kota 

Pekanbaru dapat digolongkan menjadi 4 bagian, yaitu 

1.  0%-2%  : datar; 

2. 2%-15%  : landai sampai berombak; 

3. 15%-40%  : berombak sampai bergelombang; 

4.   40 % ke atas : bergelombang sampai berbukit. 

Secara umum wilayah Kota Pekanbaru merupakan dataran rendah dengan 

kemiringan 0% – 2%. Beberapa wilayah di bagian Utara dan Timur memiliki 

morfologi bergelombang dengan kemiringan di atas 40%. Ditinjau dari kondisi 

topografi wilayah perencanaan Kota Pekanbaru, kemiringan 0% - 2% dan 2% - 

15% memiliki luasan yang cukup besar yaitu 566,56 ha atau 89,61% dari luas 

wilayah keseluruhan. Kota Pekanbaru mampu menampung berbagai 

pembangunan kota dan lahan dengan kemiringan yang lebih besar dari 40 persen 

disarankan sebagai kawasan konservasi. 

4.1.6 Hidrologi 

 Wilayah Kota Pekanbaru dialiri oleh Sungai Siak yamg membelah kota 

menjadi dua wilayah, yaitu sebelah utara Sungai Siak dan sebelah selatan Sungai 

Siak. Sungai Siak merupakan salah satu sungai terbesar di Provinsi Riau yang 

mempunyai fungsi sangat strategis sebagai sumber air minum, jalur transportasi, 
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dan sumber air bagi industri dengan kedalaman rata-rata 15-20 meter dan lebar 

100-150 meter. Perairan sangat dipengaruhi oleh pasang surut dari muaranya dan 

juga dipengaruhi oleh anak-anak sungai yang berasal dari daerah rawa dan gambut 

sekitarnya. Hal ini menyebabkan warna air Sungai Siak agak coklat kekuning-

kuningan sehingga pH perairan Sungai Siak umumnya bersifat asam (pH 4,5-6). 

 Perairan Sungai Siak yang berada di Kota Pekanbaru merupakan bagian 

dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak yang menjadi salah satu daerah tampungan 

yang penting dari daur hidrologi yang berasal dari berbagai kegiatan perkotaan, 

industri, pertanian, pertambangan, perkebunan/kehutanan, dan lain sebagainya. 

Keadaan ini membawa konsekuensi pada beban lingkungan yang diterima oleh 

DAS Siak juga semakin besar. Kegiatan industri pada DAS Siak, antara lain, 

meliputi industri penambangan minyak bumi PT. CPI, industri Pulp and Paper 

Indah Kiat, industri kelapa sawit, industri crumb rubber, industri plywood, dan 

industri lem.  

 Pada daerah tertentu selalu terjadi genangan air pada waktu hujan, 

terutama disebabkan oleh sistem drainase yang belum memadai. Pada waktu-

waktu tertentu (sekali lima tahun) terjadi banjir besar akibat luapan air Sungai 

Siak yang belum dapat dikendalikan sepenuhnya.  

4.1.7 Tata Guna Lahan 

 Wilayah Pekanbaru dengan topografi yang relatif datar digunakan untuk 

daerah permukiman, perdagangan, pusat industri, pusat perkantoran, dan ruang 

terbuka hijau. Pada saat ini, perbandingan antara ruang terbuka hijau dan luas 

Kota Pekanbaru adalah kurang lebih 20%. Luas ruang terbuka hijau yang dikelola 

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah 279.124,38 m
2
.  

Pemeliharaan ruang terbuka hijau yang dikelola oleh Dinas Kebersihan 

dan Pertamanan dibagi menjadi beberapa bagian. Pembagian ini didasarkan pada 

nama jalan yang ada di Kota Pekanbaru (Tabel 1).  
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Tabel 1. Rincian Taman yang dikelola oleh DKP Pekanbaru 

No. Nama Jalan Luas (M
2
) Persen 

1 Jalan Arifin Ahmad 

43. 873, 

50 15,72 

2 Jalan Ahmad Yani 1.256,00 0,45 

3 Jalan Cut Nyak Dien 5.291,90 1,89 

4 Jalan Diponegoro 88.030,20 31,53 

5 Jalan Gajah Mada 179,20 0,06 

6 Jalan Garuda Sakti 31.819,20 11,39 

7 Jalan Jenderal Sudirman 27.055,48 9,69 

8 Jalan Juanda 589,75 0,21 

9 Jalan Harapan Raya 851,41 0,31 

10 Jalan Hang Tuah 882,25 0,32 

11 Jalan Kesehatan 286.72 0,10 

12 Jalan Kaharudin Nasution 2.586,50 0,92 

13 Jalan Patimura 2.188,03 0,78 

14 Jalan R. Subrantas 7.129,09 2,55 

15 Jalan Riau 779,00 0,28 

16 Jalan Setia Budi 64,13 0,02 

17 Jalan Sisingamangaraja 1.119,17 0,40 

18 Jalan Sumatera 810,00 0,29 

19 Jalan Sultan Syarief Qasim 960,00 0,34 

20 Jalan Senapelan 1.052,00 0,37 

21 Jalan Sutomo 45,00 0,01 

22 Jalan S.M. Amien 33.175,00 11,88 

23 Jalan Sukarno Hatta 24.143,00 8,64 

24 Jalan Tuanku Tambusai 1.154,00 0,41 

25 Jalan Tambelan 19,80 0,01 

26 Jalan Thamrin 2.540,40 0,91 

27 Jalan Yos Sudarso 1.170,85 0,41 

28 Jalan W.R. Supratman 72,80 0,02 

  Total       279.124,38    100 

Sumber: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru (2007) 
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4.1.8 Sosial Ekonomi dan Demografi 

 Dalam menerapkan pembangunan yang berwawasan kependudukan, 

perkembangan penduduk tetap diarahkan untuk mengendalikan kecepatan laju 

pertumbuhan penduduk sampai pada tahap terjadinya keadaan penduduk 

seimbang. Perkembangan dan pertumbuhan yang dinamis disebabkan oleh faktor-

faktor kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan. Sebagian besar 

pertumbuhan penduduk Kota Pekanbaru disebabkan oleh penduduk pendatang. 

 Arah kebijaksanaan kependudukan meliputi bidang administrasi dan 

informasi kependudukan. Sasarannya ditujukan melalui pengembangan sistem 

informasi administrasi kependudukan sebagai mekanisme penyedia data dan 

informasi kependudukan yang diperoleh melalui pendaftaran penduduk dan 

pencatatan sipil. Penduduk Kota Pekanbaru berdasarkan hasil registrasi penduduk 

tahun 2009 berjumlah 787.776 jiwa (Tabel 2) yang terdiri dari 393.867 laki-laki 

dan 393.899 perempuan.  

Tabel 2. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Menurut Jenis Kelamin  

No Kecamatan             Laki-laki           Perempuan Jumlah Persen
2) 

 
 

Jumlah Persen
1) 

Jumlah Persen
1) 

  1 Sukajadi 22.431 47,13 25.161 52,87 47.592 6,04 

2 Pekanbaru Kota 14.969 48,84 15.679 51,16 30.648 3,89 

3 Sail 11.257 49,61 11.432 50,39 22.689 2,88 

4 Lima Puluh 21.822 51,47 20.578 48,53 42.400 5,38 

5 Senapelan 17.708 51,39 16.750 48,61 34.458 4,37 

6 Rumbai 29.405 51,85 27.306 48,15 56.711 7,20 

7 Bukit Raya 40.116 50,68 39.036 49,32 79.152 10,05 

8 Tampan 55.673 48,56 58.966 51,44 114.639 14,55 

9 Marpoyan Damai 61.116 50,23 60.571 49,77 121.687 15,44 

10 Tenayan Raya 52.999 50,88 51.164 49,12 104.163 13,22 

11 Payung Sekaki 35.183 48,78 36.939 51,22 72.122 9,16 

12 Rumbai Pesisir 31.188 50,71 30.317 49.29 61.505 7,81 

  Jumlah 393.867 

 

393.899 

 

787.766 100 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru (2009) 

1)
Persentase terhadap jumlah penduduk di masing-masing kecamatan 

2)
Persentase terhadap jumlah penduduk Kota Pekanbaru 
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4.2. Gambaran Umum Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah  

Sebelum tahun 2001, pelaksanaan kewenangan otonomi di bidang 

persampahan dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota Pekanbaru, sedangkan 

kewenangan di bidang pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan, dan 

lampu hias dilaksanakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman. Namun, dengan 

adanya Perda No 7 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-

Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dibentuklah Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru pada tahun 2001 yang bertugas 

membantu walikota dalam melaksanakan kewenangan otonomi di bidang 

persampahan, pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan, dan lampu hias. 

 Pada tahun 2001, Dinas Kebersihan dan Pertamanan bertugas mengelola 

persampahan yang ada di Kota Pekanbaru, dimulai dari penyapuan, 

pengangkutan, pemusnahan, hingga pengolahan sampah. Selanjutnya, untuk lebih 

mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan 

kebersihan, keindahan, dan ketertiban (K3) di Kota Pekanbaru, pada tahun 2004 

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No 7 Tahun 

2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Kebersihan di Kota Pekanbaru. 

Di dalam surat keputusan ini, kewenangan dan pengelolaan kebersihan di Kota 

Pekanbaru dibagi kepada instansi-instansi sebagai berikut. 

1. Dinas Pasar Kota Pekanbaru mengelola kebersihan di pasar; 

2. Dinas Kimpraswil Kota Pekanbaru mengelola kebersihan saluran air, 

selokan, dan anak sungai; 

3. Dinas perhubungan Kota Pekanbaru mengelola kebersihan di terminal dan 

pelabuhan; 

4. Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olah Raga Kota Pekanbaru mengelola 

kebersihan lingkungan di sekolah-sekolah; 

5. Bapedalda Kota Pekanbaru menangani permasalahan limbah B3, limbah 

industri, dan pemantauan pencemaran; 

6. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru mengelola kebersihan 

di ruas jalan protokol, yaitu Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, 

Jalan Pattimura, Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, Jalan Hang Tuah, Jalan 
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Ahmad Yani, Jalan Cut Nyak Dhien I, Jalan Cut Nyak Dhien II, Jalan Cut 

Nyak Dien III, Jalan Tuanku Tambusai, dan Jalan Riau; 

7. Kecamatan mengelola kebersihan di wilayahnya masing-masing. 

Pada tahun 2007 kewenangan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru dalam mengelola kebersihan ruas jalan protokol bertambah dari 12 

ruas jalan menjadi 18 ruas jalan. Penambahan ruas jalan yang dimaksud adalah 

Jalan Imam Munandar, Jalan Imam Bonjol, Jalan HOS Cokrominoto, Jalan M. 

Yamin, Jalan Sam Ratulangi, dan Jalan Ir. H. Juanda. Pada saat sekarang (2010) 

dibentuklah struktur Dinas Kebersihan Pertamanan Kota Pekanbaru (Lampiran 3) 

dengan kondisi pegawai berdasarkan pangkat masing-masing (Lampiran 4). 

4.2.2 Visi 

 Mengacu pada Rencana Strategis  Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru tahun 2006-2011 dalam mewujudkan dan menciptakan kesatuan arah 

pandang, pemahaman, dan penyelenggaraan pembangunan bidang kebersihan, 

pertamanan, penghijauan, lampu penerangan jalan, dan lampu hias, ditetapkan visi  

Dinas  Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, yaitu “mewujudkan Kota 

Pekanbaru terbersih, hijau, indah, dan gemerlap di Indonesia”. 

 Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut: 

1. Kota Pekanbaru yang terbersih, yaitu Pekanbaru merupakan kota terbersih 

di Indonesia yang bebas dari sampah yang ditimbulkan oleh aktivitas 

manusia dengan melakukan penanganan sampah secara benar dan 

berkesinambungan sehingga tercipta suasana yang sehat dan nyaman; 

2. Kota Pekanbaru yang hijau, yaitu kota yang berwawasan lingkungan 

dengan ketersediaan ruang terbuka hijau yang seimbang sesuai dengan 

standar kesepakatan dunia (KTT Bumi di Rio de Janeiro), minimal 30% 

dari luas wilayah; 

3. Kota Pekanbaru yang indah, yaitu kota yang tertata, teratur, dan memiliki 

nilai estetika dengan ornamen taman-taman indah dan asri yang 

menimbulkan suasana nyaman sehingga dapat menciptakan daya tarik dan 

citra kota; 

4. Kota Pekanbaru yang gemerlap, yaitu kota yang tertata, terang gemerlap 

dengan sarana lampu hias dan penerangan jalan yang representatif, dan 
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terpelihara secara berkesinambungan sehingga dapat menciptakan suasana 

semarak dan daya tarik yang tinggi. 

4.2.3 Misi 

 Untuk dapat mewujudkan visi yang telah disepakati, ditetapkan misi Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, yaitu sebagai berikut. 

1. Meningkatkan kebersihan kota 

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama masyarakat berupaya maksimal 

dalam meningkatkan kebersihan lingkungan pemukiman, perkantoran, 

rumah sakit, dan jalan-jalan protokol yang menjadi tanggung jawab Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sehingga terwujud kebersihan 

kota. 

2. Meningkatkan ruang terbuka hijau dan keindahan taman-taman kota 

Meningkatkan ruang terbuka hijau artinya pemerintah Kota Pekanbaru 

akan menyediakan kawasan hijau yang dapat menjadi paru-paru kota, 

menjaga ekosistem lingkungan perkotaan, dan mengimbangi pertumbuhan 

pembangunan fisik yang cenderung mempersempit ruang terbuka hijau. 

Meningkatkan keindahan kota artinya pemerintah Kota Pekanbaru 

senantiasa menata dan merawat taman-taman yang ada, menghimbau 

kepada masyarakat untuk menata lingkungan, dan membuat taman-taman 

dengan memanfaatkan lahan-lahan yang tersisa sampai ke tingkat 

kelurahan. 

3. Menciptakan Kota Pekanbaru yang terang, indah, dan gemerlap 

Pemerintah Kota Pekanbaru akan menyediakan lampu penerangan jalan 

sampai ke daerah pinggiran. Untuk pusat kota dan lokasi tertentu akan 

dipasang lampu hias sehingga Kota Pekanbaru menjadi lebih gemerlap 

pada malam hari. 

4.2.4 Tujuan 

Tujuan organisasi berdasarkan misi “meningkatkan kebersihan kota” 

adalah “terwujudnya Kota Pekanbaru terbersih”. Terwujudnya Kota Pekanbaru 

terbersih ditandai dengan hal-hal berikut: 

1. adanya pengelolaan persampahan yang sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku; 
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2. adanya tingkat kesadaran masyarakat yang selalu bertambah dan ditandai 

dengan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan tempat tinggalnya 

masing-masing; 

3. menjadi kota terbersih di seluruh Indonesia. 

Tujuan organisasi berdasarkan misi “meningkatkan ruang terbuka hijau” 

adalah “mewujudkan Kota Pekanbaru yang hijau, teduh, dan berwawasan 

lingkungan”. Pohon penghijauan dapat memproduksi O2, di samping itu dapat 

juga menyerap CO2, racun di udara, debu, dan kebisingan yang ada di Kota 

Pekanbaru. 

Tujuan organisasi berdasarkan misi “meningkatkan keindahan taman-

taman kota” adalah “terciptanya Kota Pekanbaru yang indah dan asri”, yakni kota 

Pekanbaru menjadi kota yang indah, nyaman, dan pada waktunya akan menjadi 

daya tarik bagi wisatawan yang secara ekologis dapat menangkal pencemaran 

lingkungan akibat asap kendaraan bermotor. 

Tujuan organisasi berdasarkan misi “menciptakan Kota Pekanbaru yang 

terang, indah, dan gemerlap” adalah “terciptanya Kota Pekanbaru yang terang, 

indah, dan gemerlap”. Sudah menjadi kewajiban pemerintah Kota Pekanbaru 

untuk menyediakan lampu penerangan jalan kepada masyarakat, tetapi karena 

terbatasnya anggaran dana, diharapkan kerja sama antara pemerintah kota dengan 

pihak swasta seperti pihak developer yang menyediakan lampu penerangan jalan, 

sedangkan biaya bulanannya ditanggung oleh pihak Pemerintah Kota Pekanbaru.  

4.2.5 Sasaran 

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya 

organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi. Penetapan sasaran Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru harus bersifat spesifik, terinci, 

terukur, dan dapat dicapai.   

 Sasaran organisasi berdasarkan tujuan terwujudnya Kota Pekanbaru 

terbersih adalah “meningkatkan pengelolaan persampahan di Kota Pekanbaru”, 

dengan rincian indikator sebagai berikut: 

1. terpeliharanya kebersihan di 18 ruas jalan; 

2. terangkutnya sampah tepat pada waktunya; 

3. meningkatnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan menjadi 80%; 
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4. partisipasi masyarakat di bidang kebersihan kota sebesar 15%. 

Sasaran organisasi berdasarkan tujuan mewujudkan Kota Pekanbaru yang 

hijau, teduh, dan berwawasan lingkungan adalah “meningkatkan kualitas dan 

kuantitas penghijauan kota”, dengan rincian indikator sebagai berikut: 

1. bertambahnya populasi pohon penghijauan sebanyak 25.000 pohon selama 

5 tahun (jumlah pohon saat ini 30.965); 

2. terpeliharanya populasi pohon penghijauan sebesar 65% selama 5 tahun; 

3. partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penghijauan kota sebesar 

30%. 

Sasaran organisasi berdasarkan tujuan terciptanya Kota Pekanbaru yang 

indah dan asri adalah ”meningkatkan kualitas dan kuantitas taman-taman kota”, 

dengan rincian indikator sebagai berikut: 

1. bertambahnya luas taman kota di Kota Pekanbaru sebesar 5 ha (luas taman 

saat ini 17,28 ha); 

2. pemeliharaan taman hingga tahun 2011 seluas 22,28 ha; 

3. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan taman sebesar 10%. 

Sasaran organisasi berdasarkan tujuan terciptanya Kota Pekanbaru yang 

terang dan indah gemerlap adalah “meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penerangan jalan yang terang dan indah gemerlap”, dengan rincian indikator 

sebagai berikut: 

1. bertambahnya wilayah penerangan jalan sebanyak 80 ruas jalan (3000 titik 

lampu) selama 5 tahun; 

2. pemeliharaan lampu penerangan jalan sejumlah 16.030 titik hingga tahun 

2011 (jumlah lampu penerangan jalan saat ini 13.030 titik); 

3. penambahan lampu hias di 5 kawasan selama 5 tahun; 

4. pemeliharaan lampu hias sejumlah 517 titik (jumlah yang ada saat ini 377 

titik); 

5. partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan lampu penerangan 

jalan/lampu hias sebesar 10%. 
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4.2.6 Strategi 

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. 

Strategi  Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru merupakan rencana 

menyeluruh dan terpadu dengan menetapkan kebijakan dan program operasional 

dengan memperhatikan sumber daya yang dimiliki serta lingkungan yang 

dihadapi. Strategi ditetapkan dengan maksud memberikan arah, dorongan, dan 

kesatuan pandangan dalam melaksanakan tujuan organisasi. 

4.2.7 Kebijakan 

 Kebijakan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru meliputi 

kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota Pekanbaru dan kebijakan 

intern Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Suatu kebijakan dapat 

mendasari/mencakup lebih dari satu program. 

 Kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan tujuan terwujudnya Kota 

Pekanbaru terbersih adalah sebagai berikut: 

1. membersihkan 18 ruas jalan di Kota Pekanbaru; 

2. berkoordinasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait yang ada di Kota 

Pekanbaru; 

3. menangani sampah hingga akhir; 

4. memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola kebersihan. 

Kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan tujuan mewujudkan Kota 

Pekanbaru yang hijau, teduh, dan berwawasan lingkungan adalah sebagai berikut: 

1. penanaman dan pemeliharaan di Kota Pekanbaru secara terus-menerus dan 

maksimal dan 

2. memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola penghijauan. 

Kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan tujuan terciptanya Kota 

Pekanbaru yang indah dan asri adalah sebagai berikut: 

1. pembangunan dan pemeliharaan taman-taman kota dan 

2. memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola pertamanan. 

Kebijakan yang ditetapkan untuk melaksanakan tujuan terciptanya Kota 

Pekanbaru yang terang dan indah gemerlap adalah sebagai berikut: 

1. pemasangan lampu penerangan jalan/lampu hias dan 
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2. memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengelola lampu 

penerangan jalan/lampu hias. 

4.2.8 Program 

 Program Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru merupakan 

penjabaran langkah-langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan yang 

telah ditetapkan. 

 Agar tercapai sasaran meningkatnya pengelolaan persampahan di Kota 

Pekanbaru, ditetapkan program peningkatan kinerja pengelolaan persampahan. 

Kemudian untuk mencapai sasaran dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas 

penghijauan kota, ditetapkan program sebagai berikut: 

1. penyediaan lahan untuk hutan kota; 

2. pengadaan, penanaman, dan pemeliharaan pohon penghijauan; 

3. peningkatan partisipasi masyarakat terhadap penghijauan kota. 

Agar tercapai sasaran untuk meningkatkan kualitas  dan kuantitas taman-

taman kota, ditetapkan program-program sebagai berikut: 

1. penyediaan lahan untuk taman kota; 

2. pembangunan/renovasi taman; 

3. pemeliharaan taman; 

4. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pertamanan. 

Agar tercapai sasaran untuk  meningkatkan kualitas  dan kuantitas 

penerangan jalan yang terang dan indah gemerlap, ditetapkan program-program 

sebagai berikut: 

1. pemasangan baru lampu penerangan jalan/lampu hias; 

2. pemeliharaan baru lampu penerangan jalan/lampu hias; 

3. peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan lampu 

penerangan jalan/lampu hias. 

4.2.9 Subdinas Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan 

 Subdinas Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan merupakan salah satu 

bagian dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Subdinas 

Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan terdiri dari Seksi Pertamanan dan 

Ornamen, Seksi Pembibitan dan Penghijauan, dan Seksi Penerangan Jalan. 

Subdinas Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan bertugas untuk meningkatkan 
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kualitas dan kuantitas penghijauan kota, meningkatkan kualitas dan kuantitas 

taman-taman kota, dan  meningkatkan kualitas dan kuantitas penerangan jalan 

yang terang dan indah gemerlap. Dalam kegiatan magang yang dilakukan di Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru, mahasiswa berada di Subdinas 

Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan pada Seksi Pertamanan dan Ornamen. 

 Seksi Pertamanan dan Ornamen memiliki beberapa kegiatan, yaitu 

penataan taman, perawatan taman dan pengomposan, penyiraman taman, dan 

pemotongan rumput. Setiap kegiatan tersebut memiliki satu pengawas yang 

bertanggung jawab terhadapnya. Seksi Pertamanan dan Ornamen bertanggung 

jawab atas semua wilayah Kota Pekanbaru termasuk Jalur Hijau Jalan Jenderal 

Sudirman yang merupakan objek kegiatan magang mahasiswa. 

 Struktur organisasi Seksi Pertamanan dan Ornamen terdiri dari pengawas 

penataan taman, pengawas perawatan taman dan pengomposan, pengawas 

penyiraman taman, dan pengawas pemotong rumput. Setiap pengawas bertugas 

untuk mengawasi dan mengontrol kegiatan pemeliharaan di lapangan dalam 

cakupan wilayah Kota Pekanbaru, termasuk Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. 

Pengawas-pengawas ini dibantu oleh beberapa mandor untuk mengawasi para 

pekerja harian lepas (PHL) dalam melaksanakan tugas pemeliharaan ruang 

terbuka hijau Pekanbaru (Gambar 3). Pekerja harian lepas merupakan tenaga kerja 

yang diberdayakan untuk kegiatan dinas, bekerja dengan sistem kontrak per tahun 

yang dengannya gaji atau upah berdasarkan efektivitas kerja per hari.  
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Gambar 3. Struktur Organisasi Seksi Pertamanan dan Ornamen 

 Pegawai dan pekerja yang bekerja di Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru memiliki tugas dan pertanggung jawaban masing-masing. Tugas 

ini berfungsi untuk mempermudah dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada 

satu pekerjaan yang dilaksanakan oleh dua bidang atau lebih. Tugas-tugas 

pegawai dan pekerja dapat dilihat di Tabel 3. 
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Tabel 3. Tugas Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 

No Jabatan Tugas 

1 

 

 

 

Kepala Dinas 

 

 

 

1. Bertanggung jawab terhadap semua 

kegiatan yang dilaksanakan 

2. Mengawasi setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh masing-masing 

subdinas  

2 

 

 

 

 

 

Kepala Subdinas Pertamanan 

dan Ornamen 

 

 

 

 

1. Mengawasi kinerja masing-masing 

seksi, yaitu seksi pertamanan dan 

ornamen, seksi pembibitan dan 

penghijauan, dan seksi penerangan 

lampu jalan 

2. pertanggung jawaban langsung ke 

kepala dinas 

3 

 

 

 

Kepala Seksi Pertamanan dan 

Ornamen 

 

 

1. Mengawasi setiap kinerja pengawas 

lapang 

2. Pertanggung jawaban kepada kepala 

subdinas 

4 

 

Pengawas Penataan Taman 

 

1. Mengawasi kegiatan penataan  

2. Pertanggung jawaban kepada kepala 

seksi 

5 

 

 

 

 

Pengawas Perawatan Taman 

dan Komposting 

 

 

 

 

1. Mengawasi kegiatan perawatan 

2. Mengawasi kegiatan pengompostan 

3. Pertanggung jawaban kepada kepala 

seksi 

 

6 

 

Pengawas Penyiraman Taman 

 

1. Mengawasi kegiatan penyiraman 

2. Pertanggung jawaban kepada kepala 

seksi 

7 

 

 

Pengawas Pemotongan rumput 

 

 

1. Mengawasi kegiatan pemotongan 

rumput 

2. Pertanggung jawaban kepada kepala 

seksi 

8 Mandor Mengawasi kinerja pekerja harian lepas 

9 

 

Pekerja Harian Lepas 

 

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing 

 

4.3 Kondisi Umum Jalan Jenderal Sudirman 

 Pengaturan kelas jalan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-

undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan (UU 14/1992 Dan PP No. 

43/1993 ). Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalan arteri primer Kelas II yang 

memiliki panjang 8200 meter, lebar jalan 9 meter, lebar pedestrian jalan 2-3 
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meter, lebar median jalan 2,5-3 meter, dan tinggi median jalan 20-30 cm. Secara 

umum Jalan Jenderal Sudirman terbagi ke dalam empat bentuk potongan jalan 

(Lampiran 5). Perbedaan didasarkan atas jenis vegetasi yang ditanam dan 

penambahan fasilitas lain seperti drainase dan parkir. Jalur ini berawal dari 

Gerbang Simpang Tiga sebelum Bandara Sultan Syarif Kasim hingga Pelita 

Pantai.  

 Secara umum Jalan Jenderal Sudirman terbagi ke dalam beberapa bagian 

jalan yaitu  pedestrian, median jalan, dan saluran drainase. Pedestrian berfungsi 

untuk pejalan kaki, median jalan berfungsi sebagai pembatas jalan, dan saluran 

drainase berfungsi sebagai saluran air agar jalan tidak tergenangi pada saat hujan. 

Fasilitas-fasilitas yang mendukung wilayah ini antara lain halte, lampu 

jalan, rambu-rambu lalu lintas, bangku taman, dan kolam air mancur. Jumlah titik 

lampu yang ada di Jalan Jenderal Sudirman adalah 655 titik. Jenis lampu yang 

digunakan adalah Son-T 400 Watt 

 Pekanbaru memiliki banyak jenis vegetasi seperti pohon, semak, penutup 

tanah, dan herba. Vegetasi berfungsi meningkatkan kenyamanan dan keindahan. 

Khusus di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman jenis tanaman yang digunakan 

tergolong ke dalam pohon, palm, perdu, semak, dan penutup tanah (Tabel 4).  

Jumlah pohon yang ada di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman tahun 2010 

adalah sebanyak 1.851 pohon. Jumlah tersebut terbagi ke dalam beberapa jenis 

pohon, yaitu, angsana (Pterocarpus indicus Willd) 879 pohon, mahoni (Swietenia 

mahogani jacq) 689 pohon, tanjung (Mimusoph elengi) 26 pohon, pulai (Alstonia 

scholaris) 4 pohon, timbul (Artocarpus altilis) 72 pohon, glodokan tiang 

(Polyalthia longifolia) 3 pohon, akasia (Acacia auriculiformis) 2 pohon, palm-

palman 143 pohon, ketapang (Terminalia catappa) 15 pohon, bintaro (Cerbera 

mangas) 2 pohon, dan lain-lain 16 pohon. 
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Tabel 4. Jenis Tanaman di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman 

No Nama Latin Nama Lokal Keadaan 

 
Pohon 

  1 Acacia auriculiformis Akasia Baik 

2 Alstonia scholaris  Pulai Baik 

3 Artocarpus altilis Timbul Baik 

4 Cerbera mangas Bintaro Baik 

5 Mimusoph elengi  Tanjung 

Tidak semua 

baik 

6 Polyalthia longifolia Glodogan Tiang Baik 

7 Pterocarpus indicus  Angsana Baik 

8 Swietenia mahogani Mahoni 

Tidak semua 

baik 

9 Terminalia catappa Ketapang Baik 

 
Palem 

  1 Elaeis guinensis Kelapa Sawit Baik 

2 Roystonea regia Palem Raja Baik 

 
Perdu 

  1 Jatropha pandurifolia Batavia Baik 

2 Mussaenda sp. Nusa Indah Baik 

3 Nerium oleander Oleander Baik 

 
Semak 

  1 Agapanthus africanus Lili Baik 

2 Crinum sp. Bakung Baik 

3 Bougainvillea Bunga Kertas Baik 

4 Chlorophytum sp. Lili Paris Baik 

5 Ixora sp. Soka Baik 

 
Penutup Tanah 

  1 Acalypha macrophylla The-tehan Baik 

2 Althernantera sp. Krokot Baik 

3 Arachis pintoi Kacang-kacangan Baik 

4 Axonopus compressus Rumput Gajah Baik 

5 Carex morrow Kucai Baik 

6 Cuphea hyssopifolia Taiwan Beauty Baik 

7 Lantana camara Lantana Baik 

8 Rhoeo discolor Adam Hawa Baik 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Sistem Pemeliharaan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru 

 Sistem pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman menggunakan 

sistem swakelola. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru langsung 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan terhadap ruang terbuka hijau Kota 

Pekanbaru dan melibatkan beberapa pihak ketiga. Dengan demikian, kegiatan 

pemeliharaan ruang terbuka hijau tidak dilelang atau ditenderkan pada tahun ini. 

Hal ini juga diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Sistem pemeliharaan 

yang dilaksanakan merupakan sistem tim pemeliharaan khusus (specialized 

maintenance crew). Kegiatan pemeliharaan didasarkan pada keahlian tertentu 

pegawainya. Keahlian pegawai ini dapat dilihat dari keterampilan pekerja seperti 

keahlian pemotongan rumput, keahlian penyiraman, keahlian penataan taman, dan 

keahlian pemupukan. 

 Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru No. 11 Tahun 2010 tentang Susunan Tim/Panitia pada Kegiatan 

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010, kegiatan pemeliharaan ruang 

terbuka hijau Kota Pekanbaru menjadi tanggung jawab tim atau panitia ini. 

Susunan Tim/Panitia Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru terdiri dari 1 PPTK (pejabat 

pelaksana teknis kegiatan), 2 staf teknis, 5 pengawas lapangan, dan 2 staf 

administrasi (Lampiran 6). Pembentukan tim/panitia ini didasarkan pada 

pertimbangan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan 

kegiatan di lingkungan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. 

 Pembentukan panitia merupakan sistem kerja dinas secara fungsional. 

Dengan demikian, kegiatan yang dilaksanakan oleh tim dapat 

dipertanggungjawabkan secara langsung kepada Kepala Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan yang terlebih dahulu diketahui oleh Kepala Subdinas Pertamanan dan 

Penerangan Lampu Jalan. 
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5.2 Pengelolaan Jadwal Pemeliharaan 

Setiap pekerjaan pemeliharaan harus mengikuti jadwal yang telah 

ditentukan. Jenis pekerjaan pemeliharaan yang dijadwalkan adalah pemeliharaan 

yang rutin dilakukan, yaitu penataan, pemangkasan rumput dan semak, 

penyiraman, perawatan dan pengomposan, pendangiran, pengetrikan, 

pembersihan/penyapuan, dan lain sebagainya (Tabel 5). Kegiatan pemeliharaan 

yang teratur akan dapat menghasilkan suatu pemeliharaan yang baik, rapi, dan 

bersih sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan keindahan jalur hijau jalan 

tersebut. 

Tabel 5. Jadwal Kegiatan Pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman  

No Uraian Pekerjaan Frekuensi (per bulan) 

1 Pemangkasan rumput   3 kali 

2 Pengetrikan rumput   3 kali 

3 Penyapuan/pembersihan sampah/rumput 30 kali 

4 Penyiraman rumput  30 kali 

5 Penyiraman pohon 30 kali 

6 Pemupukan   1 kali 

7 Pemangkasan tanaman hias   3 kali 

8 Penyiraman tanaman hias 30 kali 

9 Pendangiran tanaman hias   3 kali 

10 Pendangiran tanaman perdu   3 kali 

11 Pemangkasan ringan tanaman perdu   3 kali 

12 Penyiraman tanaman perdu 30 kali 

13 Angkutan truk sampah   3 kali 

Sumber: Hasil Wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru (2010) 

Kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan tidak dijadwalkan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru. Jadwal didasarkan oleh perkiraan 

masing-masing pengawas lapang. Hal ini dilaksanakan karena pengawas lapang 

telah mengetahui waktu yang dilaksanakan untuk setiap kegiatan. Jadi, penentuan 

jadwal didasarkan atas keterampilan dan pengetahuan masing-masing pengawas. 

Kasus seperti ini sebaiknya tidak terjadi karena jadwal kegiatan sangat 

penting untuk keberlangsungan kegiatan. Meskipun pengawas mengetahui dengan 

baik waktu pelaksanaan yang didasarkan atas keterampilan dan pengetahuannya 

masing-masing, namun hal ini tidak akan berkelanjutan. Hal ini dapat dirasakan 

apabila terjadi pergantian pengawas pada waktu tertentu. 
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5.3 Pengelolaan Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru 

Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur utama Kota 

Pekanbaru. Pengelolaannya berada di bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru. Pengelolaan secara khusus ditangani oleh Seksi Pertamanan dan 

Ornamen yang dibantu oleh beberapa seksi lain, yaitu Seksi Pembibitan dan 

Penghijauan dan Seksi Penerangan Jalan, serta Bidang Kebersihan yang bertugas 

menjaga kebersihan kota. Semua unit saling bekerja sama dalam menjaga dan 

memelihara ruang terbuka hijau kota agar tetap indah dan berfungsi dengan 

semestinya. Wilayah kerja pemeliharaan Jalan Jenderal Sudirman dapat dilihat di 

Lampiran 7. 

Pengelolaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman dibagi ke dalam beberapa 

bagian, yaitu penataan, perawatan dan pemupukan, penyiraman, pemangkasan 

rumput dan semak, pemangkasan pohon, pemeliharaan lampu jalan, dan 

pembersihan jalan. Penataan, perawatan dan pemupukan, penyiraman, dan 

pemangkasan semak dan rumput berada di bawah Seksi Pertamanan dan 

Ornamen; pemangkasan pohon berada di bawah Seksi Pembibitan dan 

Penghijauan; pemeliharaan lampu jalan berada di bawah Seksi Penerangan Jalan; 

pembersihan jalan berada di bawah Bidang Kebersihan Kota. 

 Pembagian kerja pengelolaan ruang terbuka hijau diatur dalam Perda No 

07 Tahun 2001 dan Perda No 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata 

Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru serta Keputusan 

Walikota Pekanbaru No 141 tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas-Dinas di 

Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. 

5.3.1 Penataan 

 Kegiatan penataan dilakukan di setiap wilayah Kota Pekanbaru, yang 

secara khusus dilakukan pada ruang terbuka hijau kota. Kegiatan ini bertujuan 

menciptakan tatanan ruang kota yang estetik dan fungsional. Setiap jalur hijau 

jalan kota dikelola dan dipelihara dengan semestinya. Penataan dipimpin oleh 1 

orang pengawas dan 2 orang mandor. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan 

kontrak kerja dinas dengan jumlah tenaga pekerja harian lepas sebanyak 176 

orang, 15 orang merupakan pekerja yang bekerja secara mobile dan selebihnya 
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bekerja sesuai dengan penempatan lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru.  

 Kegiatan Penataan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman dibagi ke dalam 

penyisipan tanaman bunga dan rumput, pengetrikan rumput, pembersihan rumput 

liar, dan penggemburan tanah. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang 

dilakukan oleh para pekerja harian lepas setiap harinya. Jumlah pekerja harian 

lepas yang bekerja secara rutin di jalur hijau ini adalah sebanyak 25 orang. 

 Pembagian kerja lapangan disesuaikan dengan panjang jalur hijau sebagai 

wilayah kerja yang telah ditetapkan. Biasanya, 1 orang mewakili 300-350 meter 

panjang median jalan. Lebar daerah manfaat jalan yang dikerjakan berkisar 5-10 

meter. Dengan demikian, luas wilayah yang dikerjakan oleh satu orang pekerja 

harian lepas di kawasan jalur hijau ini adalah berkisar antara 2000-3000 m
2
. 

Pekerjaan ini juga mencakup beberapa bagian pinggir jalan, yaitu wilayah dari 

Gerbang Simpang Tiga hingga lampu merah Simpang Tiga dan beberapa daerah 

lain seperti depan kantor walikota. Kegiatan penataan dilakukan setiap hari mulai 

pukul 07.00 WIB hingga pukul 13.30 WIB.
 
 

Penyisipan atau penggantian dilakukan apabila vegetasi pada jalur hijau 

tersebut mati atau tidak lagi memenuhi standar estetika kota seperti layu dan tidak 

lagi berbunga. Pada umumnya jenis vegetasi yang ditanam untuk kegiatan 

penyisipan adalah jenis mawar (Rosa sp.), kana (Canna sp.), kucai (Carex 

morrowii), dan rumput paetan (Axonopus compressus). Penggantian jenis tanaman 

didasarkan pada instruksi Walikota Pekanbaru yang mengharuskan menggunakan 

jenis tanaman berbunga. Jenis tanaman yang digunakan diambil dari pembibitan 

tanaman milik Dinas Kebersihan dan Pertamanan sendiri yang terletak di Hutan 

Kota, Jalan Diponegoro, Kecamatan Sail, Pekanbaru. Untuk memudahkan dalam 

pemeliharaan sebaiknya tanaman yang digunakan adalah tanaman lokal. Tanaman 

lokal selain mudah didapat juga mudah untuk dipelihara dan berkelanjutan. 

Penanaman vegetasi lokal lebih menunjukkan identitas suatu kota. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan penggantian 

tanaman (Arifin dan Arifin, 2005): 

1. tersedianya tanaman pengganti yang kondisinya harus lebih baik daripada 

tanaman yang digunakan; 
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2. pencabutan tanaman yang rusak atau mati terlebih dahulu dengan tidak 

mengganggu tanaman lain yang masih baik dan sehat; 

3. penyiapan kembali lubang tanaman bekas tanaman yang mati untuk dapat 

ditanami kembali, dan pastikan lubang tersebut bebas dari gangguan 

patogen yang ada dalam tanah; 

4. pembiaran lubang tanam tersebut beberapa saat dan pemberian pupuk 

kandang (jika diperlukan); 

5. pelepasan tanaman baru dari wadahnya (pot, karung, polibag) sebelum 

kemudian ditanam; 

6. penyiraman tanaman yang dilakukan secara rutin. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Penyisipan Tanaman 

 Kegiatan pengetrikan rumput dilakukan secara insidental, bergantung pada 

kondisi rumput tersebut. Kegiatan ini dilakukan di pinggir tanaman, sekeliling 

tanaman hias, dan kanstin. Kegiatan pengetrikan dilakukan untuk mengendalikan 

pertumbuhan rumput yang berada di pinggir kanstin jalan agar kelihatan lebih 

rapi. Keterlambatan pengetrikan rumput berakibat pada tumbuh dan menjalarnya 

rumput melewati kanstin sehingga memberikan kesan tidak terawat pada jalur 

hijau jalan tersebut. Untuk itu, perlu diperhatikan jadwal pengetrikan rumput agar 

sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. 

 Kegiatan pengetrikan rumput yang dilaksanakan di jalur hijau pada saat ini 

cukup bagus. Pengerjaan yang dilakukan secara benar dan keterampilan para 

pekerja dalam menjalankan tugas merupakan suatu bukti bahwa pekerjaan ini 

dilaksanakan dengan semestinya. 
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Gambar 5. Rumput setelah Dilakukan Pengetrikan 

Pembersihan rumput liar dilakukan setiap hari. Hal ini bertujuan menjaga 

estetika tanaman. Rumput liar dapat merusak tanaman bunga dan mengganggu 

pertumbuhan tanaman-tanaman lainnya. Kegiatan ini cukup baik dilaksanakan 

oleh para pekerja. Hal ini terbukti dari tidak adanya rumput liar yang tumbuh dan 

mengganggu di sepanjang jalur hijau. 

Kegiatan penggemburan tanah bertujuan membentuk struktur tanah agar 

lebih bagus dan subur jika akan ditanami oleh beberapa jenis tanaman. Kegiatan 

penggemburan tanah dilakukan di daerah median jalan. Pembentukan pola 

pengemburan tanah disesuaikan dengan desain yang telah ditetapkan oleh 

pengawas lapangan yang terlebih dahulu diketahui dan disetujui oleh kepala seksi. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Penggemburan Tanah 

Peralatan yang digunakan untuk kegiatan penataan ini adalah cangkul, 

cangkul kecil, sapu lidi, gunting, dan lain sebagainya. 

5.3.2 Perawatan dan Pemupukan 

 Perawatan dan pemupukan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru secara rutin di bawah Seksi 

Pertamanan dan Ornamen. Kegiatan ini dipimpin oleh 1 orang pengawas dan 1 
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orang mandor. Jumlah tenaga pekerja harian lepas yang bekerja dalam kegiatan 

perawatan dan pemupukan di jalur hijau Jalan Jenderal Sudirman adalah sebanyak 

16 orang. Jadwal perawatan dan pemupukan dilaksanakan setiap hari pada pukul 

07.00 WIB s.d. 13.30 WIB. Peralatan yang digunakan untuk kegiatan ini, antara 

lain, cangkul, kuas cat, alat semprot hama, dan sikat. 

 Pekerjaan perawatan dan pemupukan dibagi ke dalam beberapa jenis 

pekerjaan, yaitu perawatan material keras (hard material), perawatan material 

lunak (soft material), dan pemupukan. Perawatan material keras berupa 

pengecatan dan pembersihan berbagai jenis lumut yang menempel pada 

permukaan perkerasan. Perawatan material lunak berupa pemberantasan hama dan 

penyakit tanaman. 

 Pemeliharaan elemen keras pada jalur hijau jalan juga merupakan salah 

satu kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan khususnya 

Seksi Pertamanan dan Ornamen kota. Kegiatan ini bertujuan menciptakan suatu 

lanskap jalan yang fungsional dan estetis. Pemeliharaan elemen keras sangat 

penting dilakukan untuk menunjang fungsi dan nilai estetika jalur hijau jalan. 

Beberapa elemen keras yang terdapat di jalur tersebut seperti paving, air mancur, 

patung pesawat tempur, lampu jalan, dan pagar pada median jalan yang 

menambah keindahan kota sangat penting untuk diperhatikan pemeliharaannya. 

Pemeliharaan yang teratur dapat menjaga dan mempertahankan keindahannya. 

Pemeliharaan elemen keras biasanya ada yang bersifat nonperiodik dan 

ada yang bersifat insidental (penggantian beberapa elemen yang rusak pada jalur 

hijau jalan, antara lain, pagar yang rusak, halte yang rusak, dan juga pedestrian 

yang rusak). Pengecetan ulang kanstin jalan, halte, dan pagar dilakukan satu kali 

dalam setahun. Pembersihan pedestrian jalan dilakukan secara harian untuk 

menjaga kebersihan area pedestrian jalan tersebut. Pembersihan patung pesawat 

tempur dan kolam air mancur dilakukan sekali dalam satu bulan. Penampilan 

elemen keras yang baik, bersih, serta berfungsi dengan baik pada Jalur Hijau Jalan 

Jenderal Sudirman akan menambah nilai keindahan, kenyamanan, dan keamanan 

jalur hijau jalan tersebut. 
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Gambar 7. Pengecatan Pagar Pembatas Jalan 

Perawatan material lunak, yaitu pemberantasan hama dan penyakit 

tanaman, dilakukan 1 kali dalam 1 bulan. Biasanya jenis pembasmi hama yang 

digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru adalah 

pestisida. Bergabungnya beberapa jenis tanaman dalam suatu lokasi dapat 

memungkinkan terjadinya serangan hama yang berbahaya bagi keberlangsungan 

hidup tanaman. Hama yang biasanya hanya menyerang satu jenis tanaman tertentu 

dapat saja menyerang jenis tanaman lain yang berada di dekatnya. Untuk itu, perlu 

penanggulangan dan pemberantasan hama yang bersifat terpadu. Jenis hama yang 

menyerang tanaman di jalur hijau Jalan Jenderal Sudirman adalah kutu daun, ulat, 

bekicot, rayap.  

Menurut Arifin dan Arifin (2005), pengendalian hama dan penyakit 

tanaman dapat dilakukan dengan cara karantina, mekanis dan fisik, teknik budi 

daya, biologi, dan kimiawi. Pengendalian secara karantina dilakukan dengan cara 

mencegah keluar atau masuknya hama dan penyakit yang sangat berbahaya dari 

suatu tempat ke tempat lain. Pengendalian secara budi daya dilakukan dengan cara 

menggemburkan tanah dan mengolah tanah dengan baik. Pengendalian secara 

mekanik dilakukan dengan cara mengambil hama yang menyerang tanaman dan 

kemudian dibunuh dengan menggunakan tangan atau alat tertentu. Pengendalian 

secara fisik merupakan cara dengan memanipulasi faktor fisik (suhu, kelembaban, 

cahaya). Pengendalian secara biologis merupakan cara yang paling baik dilakukan 

dalam usaha pengendalian hama dan penyakit tanaman. Cara ini agak sulit 

diterapkan secara buatan, tetapi pada ekosistem yang relatif stabil hal ini terjadi 

secara alami. Pengendalian secara kimiawi dilakukan dengan menggunakan 
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pestisida. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penyemprotan, 

penginjeksian, dan penaburan pestisida. 

 Pada kegiatan penyemprotan, kegiatan ini harus memperhatikan arah angin 

karena sangat berpengaruh terhadap jatuhnya semprotan pada tanaman dan juga 

keselamatan pekerja. Oleh karena itu, selama kegiatan penyemprotan tenaga kerja 

perlu menggunakan alat pengaman seperti masker dan sarung tangan. 

 Pemupukan merupakan pemberian nutrisi bagi tanaman yang berfungsi 

menyuburkan tanaman. Jenis pupuk yang digunakan untuk vegetasi pada setiap 

jalur hijau Jalan Jenderal Sudirman adalah pupuk kompos. Pupuk kompos ini 

berbahan baku campuran antara tanah, kotoran sapi, dan dedaunan. Perbandingan 

jumlah komposisi tanah, kotoran sapi, dan daun-daun kering yang digunakan 

untuk pembuatan pupuk kompos berdasarkan hasil wawancara dengan pengawas 

lapang volume adalah 2:1:1 berbasis volume. Pupuk kompos yang digunakan 

untuk pemupukan dibuat dan diproses terlebih dahulu di tempat pengomposan 

yang terletak di hutan kota yang berada di Jalan Diponegoro, Kecamatan Sail, 

Pekanbaru. 

Tingkat kesuburan dan kandungan bahan organik top soil dari tempat yang 

berbeda juga sangat beragam sehingga diperlukan pupuk untuk memperbaiki 

keadaan tersebut. Tanah yang digunakan di sepanjang jalur hijau jalan ini adalah 

podsolik merah kuning dengan bahan induk endapan dan alluvial. Kegiatan 

pemupukan tanaman yang sering dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru merupakan pemeliharaan pascatanam yang bertujuan 

mempercepat pertumbuhan vegetatif tanaman. Sebagai pemeliharaan rutin, 

pemupukan dilakukan untuk menjaga kondisi tanah sebagai berikut: 

1. peningkatan kesuburan tanah dengan memberikan tambahan pupuk 

organik dan inorganik; 

2. perbaikan keadaan fisika tanah dengan memperhatikan kedalaman efektif 

tanah, yaitu dalamnya lapisan tanah (agar perakaran tanaman dapat 

berkembang dengan bebas), tekstur, kelembaban, dan tata udara tanah; 

3. perbaikan keadaan kimia tanah, antara lain, ketersediaan unsur hara bagi 

pertumbuhan tanaman dan perbaikan pH tanah sehingga mencapai pH 

sekitar 6,5 (pH netral); 
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4. perbaikan keadaan biologi tanah, yaitu keadaan mikrobia tanah sebagai 

bahan organik tanah, humifikasi, mineralisasi, dan pengikatan nitrogen di 

udara. 

Menurut Nasrullah (2008), hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian 

pupuk adalah sebagai berikut. 

1. Pupuk mudah menguap pada siang hari atau pada cuaca panas. 

2. Malam hari tanaman juga mampu menyerap hara. 

3. Bunga mekar, tunas daun, dan kuncup bunga akan mudah rusak jika 

terkena pupuk. 

4. Kekurangan atau kelebihan dosis pupuk akan mengakibatkan pertumbuhan 

tanaman yang abnormal. 

5. Pemupukan umumnya dilakukan 3 minggu setelah penanaman dan 

dilakukan 2 sampai 3 bulan sekali secara teratur. 

6. Jenis pupuk disesuaikan dengan kebutuhan dan fase pertumbuhan 

tanaman. 

7. Pemberian pupuk pada daun, akar, dan batang sebaiknya dilakukan pada 

pukul 8 sampai 10 pagi atau sore hari. 

8. Waktu, dosis, dan cara pemakaian pupuk yang tercantum pada kemasan 

sebaiknya diperhatikan. 

 

 

 

 

    

  Gambar 8. Tempat Pengomposan Pupuk 
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5.3.3 Penyiraman 

 Penyiraman merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru setiap harinya. Kegiatan ini dipimpin oleh 

1 orang pengawas dan 2 orang mandor. Penyiraman dilaksanakan setiap hari yang 

terbagi ke dalam 2 shift, yaitu shift pertama pada pukul 17.00 WIB s.d. 00.00 WIB 

dan shift kedua pada pukul 01.00 WIB s.d. 06.00 WIB.  

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman adalah 

air. Kebutuhan tanaman terhadap air merupakan kebutuhan utama yang jika tidak 

terpenuhi akan berakibat pada rusaknya kondisi tanaman dan pada akhirnya 

tanaman tersebut akan mati. Kegiatan penyiraman tanaman di Jalur Hijau Jalan 

Jenderal Sudirman sangat penting dilakukan agar pertumbuhan tanaman tetap 

terjaga dengan baik. 

Kegiatan penyiraman dilakukan pada malam hari karena beberapa alasan, 

salah satunya adalah untuk menghindari kemacetan bagi pengguna jalan karena 

Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur utama atau jalur protokol 

yang padat dilalui kendaraan pada siang hari. Padahal, sesuai dengan pengalaman 

beberapa mandor yang juga merupakan ahli tanaman hias, tanaman akan cepat 

layu apabila disiram pada kondisi suhu yang tinggi,  tepatnya pada siang hari.  

Kegiatan penyiraman di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman dilakukan 

dengan menggunakan mobil tanki air. Mobil tanki beroperasi dengan dikendalikan 

oleh 2 orang pekerja harian lepas. Salah seorang dari pekerja bertindak sebagai 

supir dan seorang lagi bertindak sebagai tukang semprot air. Peralatan yang 

digunakan pada saat penyiraman adalah mobil tanki yang berjumlah 4 unit, mesin 

robin, dan selang. Mobil tanki yang berjumlah 4 unit ini berkapasitas 7000 liter, 

5000 liter, dan 3000 liter. Mobil berkapasitas 7000 liter berjumlah 1 unit, mobil 

berkapasitas 5000 liter berjumlah 2 unit, dan mobil berkapasitas 3000 liter 

berjumlah 1 unit. 

Sebelum melaksanakan kegiatan penyiraman, terlebih dahulu air diambil 

dari sumur tendon yang terletak di Hutan Kota Pekanbaru, Jalan  Diponegoro,  

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Pengambilan air menggunakan mesin robin 

yang dipompa dari sumur tendon ke mobil tanki. Jumlah air yang diambil 

disesuaikan dengan kapasitas mobil tanki. 
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Kegiatan penyiraman yang dilakukan khususnya di Jalan Jenderal 

Sudirman dibagi ke dalam 2 shift. Biasanya, shift pertama dari pukul 17.00 WIB 

s.d. 00.00 WIB dilaksanakan di Simpang Tiga Bandara Sultan Syarif Qasyim 2 

sampai depan Kantor Wali Kota Pekanbaru. Shift ke dua dari pukul 01.WIB s.d. 

06.00 WIB dilaksanakan di depan Kantor Walikota Pekanbaru sampai Pelita 

Pantai. Kegiatan penyiraman tidak dilaksanakan pada kondisi hujan.  

Hasil pengamatan lain yang diperoleh dari lapangan adalah kendala-

kendala yang dihadapi petugas saat melaksanakan penyiraman. Di antara kendala 

tersebut salah satunya adalah terjadinya kerusakan pada alat-alat yang digunakan, 

seperti mesin tendon rusak atau mobil tanki penyiraman mogok. Kerusakan ini 

berakibat pada jadwal kerja yang terlambat. Kendala lain yang dihadapi saat 

penyiraman adalah ketika jadwal penyiraman bertepatan dengan malam libur 

seperti malam minggu atau malam-malam lain yang besok harinya libur. Kendala 

tersebut terjadi karena intensitas jumlah kendaraan yang menggunakan Jalan 

Jenderal Sudirman meningkat. Akibatnya, mobil tanki sulit untuk dioperasikan. 

Solusi yang dapat diterapkan dari contoh kasus dari beberapa kasus lain yang 

menjadi kendala penyiraman adalah, kasus pertama, mesin yang rusak diperbaiki 

terlebih dahulu ataupun diganti dengan mesin lainnya. Pada kasus kedua, jadwal 

penyiraman dimundurkan agar jumlah pemakai jalan pada saat mobil tanki 

dioperasikan sudah sepi. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Kegiatan Penyiraman 

Menururt Nasrullah (2008), hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

penyiraman tanaman adalah sebagai berikut. 

1. Penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi hari  atau sore hari; 
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2. Penyiraman pada daerah berkelembaban tinggi dilakukan pagi hari untuk 

menghindari perkembangan jamur atau cendawan; 

3. Intensitas penyiraman disesuaikan dengan porositas media tanam; 

4. Banyaknya air siraman tidak melebihi kemampuan maksimal penyerapan 

air oleh media tanam, selain untuk meminimalkan pengikisan media tanam 

tersebut oleh air; 

5. Jika menggunakan air ledeng untuk penyiraman, air sebaiknya diendapkan 

terlebih dahulu selama semalam agar kandungan Cl-nya berkurang dan 

airnya bersuhu kamar. 

5.3.4 Pemangkasan Rumput dan Semak 

 Pemangkasan rumput dan semak merupakan kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru di bawah Seksi 

Pertamanan dan Ornamen. Kegiatan pemangkasan rumput dan semak dipimpin 

oleh 1 orang pengawas dan 1 orang mandor. Kegiatan ini dilaksanakan pada 

semua jalur hijau jalan Kota Pekanbaru. Pemangkasan rumput dan semak 

dilaksanakan dari pukul 07.00 WIB s.d. pukul 13.30 WIB dengan jumlah tenaga 

pekerja harian lepasnya adalah 27 orang, 26 orang bertugas untuk pemangkasan 

dan 1 orang lagi sebagai teknisi mesin potong rumput. Untuk ketertiban 

pelaksanaan, kegiatan pemangkasan rumput dan semak dibagi berdasarkan jadwal 

yang telah ditentukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertaman Kota Pekanbaru.  

Khususnya Jalan Jenderal Sudirman, kegiatan pemangkasan biasanya 

dilaksanakan 1 kali dalam 10 hari. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

kegiatan pemangkasan di Jalan Jenderal sudirman rata-rata 2 hari. Kegiatan 

pemangkasan di Jalan Jenderal Sudirman dapat dilaksanakan melebihi jumlah 

yang biasanya dilaksanakan karena Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman 

merupakan jalur utama Kota Pekanbaru dan sebagai pusat aktivitas masyarakat 

perkotaan. Peningkatan jumlah kegiatan pemangkasan terjadi pada saat hujan 

karena pertumbuhan rumput saat hujan lebih cepat. 
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Gambar 10. Kegiatan Pemangkasan 

 Pekerjaan ini sudah maksimal dan sudah sesuai dengan kebutuhan 

pemeliharaan karena kegiatan pemangkasan rumput frekuensi pemeliharaannya 

dilakukan secara bulanan (Arifin dan Arifin, 2005). Kegiatan pemangkasan yang 

dilakukan juga sudah efektif dan sudah sesuai dengan kapasitas kerja lanskap. Hal 

ini disebabkan oleh tenaga kerja yang sudah terampil, jumlah pekerja yang cukup, 

rajin dan disiplin, dan juga kondisi mesin pemotong rumput yang cukup baik. 

 Peralatan dan bahan yang digunakan untuk pemangkasan rumput ini 

adalah mesin potong rumput gendong dengan campuran bensin dan oli sebagai 

bahan bakar mesin. Pemangkasan di Jalan Sudirman juga pernah menggunakan 

mesin dorong, tetapi jadwalnya insidental (tidak terjadwal). Biasanya 1 mesin 

pemotong rumput gendong  menghabiskan 2 liter campuran bensin dan oli per 

hari.  

 Penggunaan mesin pangkas gendong juga sudah tepat untuk kegiatan 

pekerjaan karena kondisi jalur hijau jalan yang cukup luas. Selain itu, desain jalur 

median dan separator Jalan Jenderal Sudirman  yang tidak terlalu rumit dan 

topografi yang datar  tidak mempersulit pekerja dalam melakukan pekerjaan.  

 Pembabatan rumput yang dilakukan di Jalur Hijau Jalan Jenderal 

Sudirman bertujuan mengendalikan pertumbuhan rumput agar tetap indah dan 

rapi. Ukuran tanaman rumput yang baik adalah 3 – 5 cm agar tidak kelihatan 

terlalu panjang dan rimbun serta tidak menutupi kanstin pembatas jalan. 
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Gambar 11. Rumput setelah Dipangkas 

 Kondisi jalur hijau jalan baik di bagian separator jalan maupun median 

jalan yang berbatu sedikit mempersulit pekerja dalam melaksanakan pembabatan 

rumput. Kondisi tersebut juga dapat berbahaya bagi pekerja dan pengguna jalan 

yang melewati jalur hijau karena batu yang terdapat di jalur tersebut dapat 

mengenai pekerja dan kendaraan pengguna jalan. Oleh sebab itu, perlu kehati-

hatian dalam mengerjakan kegiatan pemangkasan rumput untuk menjaga 

keselamatan pengguna jalan selama kegiatan itu dilakukan. 

5.3.5 Pemangkasan Pohon 

Pemangkasan pohon merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas 

Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru di bawah Seksi Pembibitan dan 

Penghijauan. Kegiatan ini dipimpin oleh 1 orang pengawas dan 1 orang mandor. 

Kegiatan pemeliharaan pohon pelindung pada Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman 

seperti pemangkasan bertujuan mempertahankan jalur hijau jalan tetap aman dan 

nyaman, ukuran dari pertumbuhan yang tidak berlebihan, dan memiliki keindahan 

secara visual. Kegiatan pemangkasan pohon pada Jalur Hijau Jalan Jenderal 

Sudirman dilakukan secara insidental dari pukul 07.00 WIB s.d. 13.30 WIB. Alat 

yang digunakan untuk pemangkasan pohon adalah gergaji dahan, chainsaw, 

golok, dan tali. 

Berdasarkan hasil pengamatan, pemangkasan pohon pelindung di Jalur 

Hijau Jalan Jenderal Sudirman masih kurang sesuai dengan aturan yang 

sebenarnya. Masih terdapat cara pemangkasan dengan langsung memotong 

cabang dari atas ke bawah secara langsung dan bekas luka pada pohon hasil 

pemangkasan juga tidak disemprot atau diolesi desinfektan. Bekas luka pada 
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tanaman yang tidak diolesi desinfektan dapat menjadi penyebab utama kematian 

pada tanaman tersebut karena sangat rentan terhadap serangan hama dan jamur. 

Menurut Carpenter et al. (1975), pemangkasan tanaman bertujuan 

mengurangi ukuran tanaman dari pertumbuhan yang berlebihan dan 

mempertahankan bentuk tajuk yang diinginkan serta merangsang pertumbuhan 

baru yang lebih baik. Pemangkasan pohon pelindung biasanya dilakukan terhadap 

pohon yang percabangannya telah mengganggu fasilitas umum seperti lampu jalan 

dan telepon serta percabangannya yang telah mengganggu keamanan bagi 

pengguna jalan. Untuk jalan mobil, minimal 4,5-5 meter dari permukaan tanah 

harus bebas dari cabang dan dahan pohon (Arifin dan Arifin, 2005). Selain itu, 

untuk pemangkasan pohon lebih baik dilakukan sekali enam bulan untuk menjaga 

pertumbuhan ranting pohon tetap teratur dan tidak mengganggu pengguna jalan 

(Arifin dan Arifin, 2005). 

Untuk cabang yang mempunyai diameter lebih dari 2,5 cm sebaiknya 

dipangkas dengan menggunakan double cut method untuk mencegah terjadinya 

kerusakan kayu dan mempercepat pertumbuhan (Carpenter et al., 1975). Cara 

pemangkasan tersebut dapat dilakukan sebagai berikut. 

1. Pemotongan pertama dilakukan pada cabang pohon bagian bawah, 15 cm 

dari batang pohon utama. 

2. Pemotongan kedua dilakukan pada cabang pohon bagian atas, 17,5-20 cm 

dari batang pohon utama. 

3. Sisa cabang yang belum terpotong dipotong melingkar dengan 

menggunakan pisau tajam sampai bersih rata. 

Selain itu menurut Arifin dan Arifin (2005) pemangkasan pohon secara 

umum dapat dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini. 

1. Potong dahan dari atas ke bawah, untuk menghindari kerusakan kulit 

batang, bagian bawah lebih dahulu dipotong sebagian. 

2. Potong sisa dahan hingga bersih dan rata, cara ini dapat mempercepat 

penyembuhan dan mencegah kerusakan kayu. 

3. Bersihkan dan potong secara melingkar bekas potongan/luka yang 

menonjol dengan pisau yang tajam. 
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4. Semprot atau olesi semua bagian yang luka dengan desinfektan untuk 

mencegah serangan jamur dan hama. Namun, pada prakteknya hanya pada 

luka yang berdiameter besar atau sama dengan 5 cm yang disemprot 

dengan bahan pengaman. 

5.3.6 Pemeliharaan Lampu Hias Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman 

 Pemeliharaan lampu hias Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru 

berada di bawah Seksi Penerangan Lampu Jalan. Seksi Penerangan Lampu Jalan 

memiliki tugas memperbaiki lampu-lampu yang rusak (maintenance) dan 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan penerangan lampu jalan dan 

lampu hias. Pemeliharaan lampu hias dilaksanakan secara insidental. Kegiatan 

pemeliharaan lampu hias dilaksanakan oleh 6 orang pengawas, 18 orang teknisi, 

dan beberapa mandor untuk keseluruhan Kota Pekanbaru. Secara khusus, 

pemeliharaan lampu hias di Jalan Jenderal Sudirman dipimpin oleh 1 orang 

pengawas dan 2 orang mandor. 

Jumlah titik lampu yang ada di Jalan Jenderal Sudirman adalah 655 titik. 

Jenis lampu yang digunakan adalah Son-T 400 Watt. Lampu jenis Son-T 400 

Watt memiliki massa pakai selama 5000 jam. Intensitas pemeliharaan yang 

dilakukan dalam satu bulan tergolong rendah karena masa pakai lampu 5000 jam. 

Lampu hanya dihidupkan selama 12 jam dalam 1 hari, yaitu dari pukul 18.00 s.d. 

06.00 WIB. Jadi, jika dihitung lampu akan tahan selama lebih kurang 13 bulan. 

 Kerusakan yang terjadi pada lampu biasanya diakibatkan oleh tingginya 

tegangan listrik suatu waktu dan faktor alam seperti tersambar petir. Kegiatan 

pemeliharaan lampu hias dilaksanakan dengan baik. Pekerja bertindak cepat 

apabila terjadi kerusakan pada lampu jalan. Informasi yang didapat biasanya 

berasal dari laporan masyarakat atau hasil survey pekerja sendiri.  
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5.4.  Efektivitas Kegiatan Pemeliharaan 

 Efektivitas kerja para operator atau pekerja yang dilakukan pada suatu 

taman akan menentukan efisiensi biaya pemeliharaan yang dilakukan. Efektivitas 

kerja pemeliharaan sangat ditentukan oleh beberapa hal berikut: 

1. motivasi kerja dan tingkat keterampilan yang dimiliki operator/pekerja;  

2. sistematika jadwal perencanaan pemeliharaan; 

3. ketersedian alat dan bahan yang sesuai dengan kebutuhan; 

4. tingkat pengawasan pekerjaan di lapang; 

5. kelancaran komunikasi antara pimpinan dengan para mandor dan antara 

mandor dengan operator/pekerja pemeliharaan di lapangan. 

Waktu efektif adalah waktu yang dipergunakan pekerja untuk melakukan 

pekerjaan pemeliharaan secara produktif. Waktu kerja yang telah ditetapkan oleh 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru untuk melakukan pekerjaan 

pemeliharaan adalah pukul 07.00 – 13.30 WIB tanpa istirahat. Waktu efektif 

pekerja pemeliharaan tersebut berkisar 5 – 6 jam setiap harinya. Biasanya pada 

pukul 12.00 – 13.30 WIB pekerja tidak efektif lagi, hal ini disebabkan oleh 

kondisi Pekanbaru yang sangat panas pada siang hari sehingga para pekerja sudah 

mulai merasa lelah dan bermalas-malasan untuk melakukan pekerjaan. Kapasitas 

kerja kegiatan pemeliharaan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut: 

               Luas Area (m
2
) 

Kapasitas kerja (m
2 

/jam.orang) = 

                  Jumlah Tenaga Kerja (orang) x Waktu 

(jam) 

Untuk peningkatan kinerja dan efektivitas pekerja perlu diperhatikan 

faktor-faktor seperti ketersediaan jadwal dengan baik, komitmen pekerja, dan 

keterampilan dalam melakukan pekerjaan. Perbandingan pekerjaan yang 

dilakukan dengan standar kapasitas pemeliharaan lanskap diperlukan sebagai 

acuan untuk kedepannya. Hal ini juga diharapkan agar pekerjaan yang dilakukan 

lebih efektif. Perbandingan kapasitas kerja pemeliharaan dapat dilihat pada Tabel 

6. 
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Tabel 6. Perbandingan Kapasitas Kerja Kegiatan Pemeliharaan 

No 

 

Jenis Pemeliharaan 

 

Kapasitas Kerja 

di Lapangan/Jam 
1) 

Kapasitas 

Pemeliharaan 

Lanskap/Jam 
2) 

1 

 

Pemangkasan rumput dengan 

Mesin Gendong 250 m
2 

250 m
2
 

2 

 

Pemangkasan Semak dengan 

Gunting Pangkas 9 m
2 

10 m
2 

3 

 

Pemangkasan Perdu dengan 

Gunting Pangkas 5 pohon 5 pohon 

4 

 

Pendangiran dan Penyiangan 

Gulma dengan Koret 30 m
2 

40 m
2 

5 

Penyapuan/pembersihan 

sampah 350 m
2 

400 m
2
 

Sumber : 
1)

 Hasil Wawancara, 
2) 

Arifin dan Arifin (2005)  

5.5 Pengelolaan Biaya Pemeliharaan 

 Biaya pemeliharaan ruang terbuka hijau Kota Pekanbaru dibebankan 

kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan sumber dana yang sah. 

Besar atau kecilnya anggaran bergantung pada besarnya pendapatan asli daerah. 

Anggaran biaya ini merupakan faktor pembatas yang sangat penting dalam 

pelaksanaan kegiatan pemeliharaan, baik kegiatan pemeliharaan intensif maupun 

pemeliharaan ekstensif (Carpenter et al., 1975). 

 Penyusunan suatu anggaran biaya pemeliharaan perlu dilakukan secara 

rinci dan teliti sehingga dapat menghasilkan pemeliharaan yang maksimal. 

Penyusunan anggaran biaya tersebut disusun berdasarkan luas areal jalur hijau 

jalan yang dipelihara, standar biaya tenaga kerja, kelengkapan dan efektivitas 

peralatan pemeliharaan, serta bahan habis pakai.  

 Sumber anggaran biaya pemeliharaan yang berdasarkan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah jumlahnya terbatas dan terkadang anggaran 

tersebut cair terlambat dari yang diperkirakan sebelumnya sehingga kegiatan 

pemeliharaan yang dilakukan tidak mencukupi standar dan frekuensi 

pemeliharaan rendah. Anggaran biaya pemeliharaan jalur hijau jalan ini disusun 

berdasarkan biaya anggaran pemeliharaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. 

Setiap tahun Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru memperoleh dana 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekanbaru.  
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Tahun 2010 Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 

memperoleh Rp 4.417.266.350,00 untuk pemeliharaan ruang terbuka hijau. 

Khusus pada Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman, besarnya biaya yang 

dianggarkan tahun 2010 adalah Rp  428.164.900,00. Biaya tersebut sudah 

mencakupi upah tenaga kerja. Biaya tenaga kerja dihitung per hari kerja. Upah 

tenaga kerja masing-masing untuk tenaga pekerja harian lepas Rp 32.500,00/hari, 

mandor sebesar Rp 54.500,00, supir truk sebesar Rp 42.500,00, dan supir L300 

sebesar Rp 38.500,00. Upah tenaga kerja dibayar tiap awal bulan kepada tenaga 

kerja dan dibayarkan langsung oleh pengawas lapang. Besarnya biaya yang 

diperlukan berdasarkan luas per meter persegi adalah Rp. 15.825,00. 

5.6 Pengelolaan Alat dan Bahan 

Kegiatan pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman memerlukan 

peralatan dan bahan sebagai penunjang kelancaran kegiatan pemeliharaan. Jumlah 

alat dan bahan yang memadai sangat membantu kelancaran kegiatan pekerjaan 

pemeliharaan. Menurut Arifin dan Arifin (2005), efisiensi dan efektivitas kegiatan 

pemeliharaan dipengaruhi oleh penguasaan teknik pemeliharaan yang baik dan 

peralatan yang memadai. Oleh karena itu, pemelihara atau pekerja hendaknya 

mengetahui jenis peralatan yang digunakan, fungsi, dan cara kerjanya. 

 Setiap alat yang digunakan memiliki masa pakai atau jangka waktu 

pemakaian sehingga sangat diperlukan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan 

agar pekerjaan yang dilakukan dapat terus berlangsung tanpa kendala. Untuk itu, 

sebelum melakukan kegiatan pemeliharaan, peralatan yang digunakan perlu 

diperiksa terlebih dahulu apakah kondisinya masih bagus dan layak untuk dipakai 

(Gambar 12). Peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan adalah truk 

tangki air, mobil kijang bak, mesin pemotong rumput gendong, sapu lidi, truk 

sampah, golok, dan seragam pekerja pemeliharaan. Jumlah, kondisi, dan masa 

efektif peralatan yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 7. 
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Gambar 12. Pemeliharaan Alat Pemangkasan 

Kondisi peralatan kegiatan pemeliharaan pada Jalur Hijau Jalan Jenderal 

Sudirman cukup baik untuk digunakan. Peralatan yang digunakan dalam 

pekerjaan pemeliharaan sangat mempengaruhi hasil pekerjaan tersebut. 

Keterbatasan peralatan yang digunakan dalam aktivitas pemeliharaan atau 

peralatan yang mengalami kerusakan akan  mengakibatkan efektivitas kerja yang 

dilakukan dalam kegiatan pemeliharaan berkurang. Untuk itu, perlu dilakukan 

pemeliharaan peralatan dengan baik dan pergantian peralatan yang digunakan jika 

masa pakainya telah habis atau rusak agar pekerjaan yang dilakukan efektif dan 

juga efisien dalam penggunaan peralatan. 

Tabel 7. Jenis, Jumlah, Kondisi, dan Masa Efektif Peralatan untuk Pemeliharaan  

No Jenis Peralatan Jumlah
1) 

Kondisi
2) 

Masa Efektif
3) 

1 Mesin Pemotong Rumput Gendong 28 Baik 3 Tahun 

2 Sapu Lidi 20 Baik 1 Tahun 

3 Koret 20 Baik 6 Bulan 

4 Mobil Tanki Air 4 Baik 4 Tahun 

5 Truk Angkutan Sampah 1 Baik 5 Tahun 

6 Seragam Kerja Pemeliharaan 25 Baik 6 Bulan 

7 Golok 15 Baik 6 Bulan 

Sumber: 
1)

Hasil Wawancara dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru (2010); 
2)

pengamatan langsung (2010); 
3)

Arifin dan Arifin 

(2005). 

 

5.7 Pengelolaan Tenaga Kerja 

 Tenaga kerja merupakan sumberdaya manusia yang dibutuhkan dalam 

melakukan suatu pekerjaan. Kualitas suatu pekerjaan akan dipengaruhi oleh 

tenaga kerja yang digunakan. Terdapat beberapa kriteria yang diperlukan terhadap 
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tenaga kerja agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Kriteria tersebut 

berhubungan dengan pendidikan, pengalaman, dan keterampilan para pekerja 

terhadap jenis pekerjaan yang dilakukan, terutama yang berhubungan dengan 

tanaman. Selain itu tenaga kerja yang digunakan juga harus memiliki jiwa yang 

mau bekerja keras, rajin, disiplin sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang 

maksimal. 

 Pekerja harian lepas yang bekerja secara rutin di Jalan Jenderal Sudirman 

berasal dari bagian penataan yang berjumlah 25 orang. Pekerja dari bagian lain 

seperti pemangkasan rumput, pemangkasan pohon, penyiraman, dan perawatan 

dan komposting tidak bekerja secara tetap di Jalan Jenderal Sudirman karena 

tugas mereka selalu berpindah-pindah sesuai dengan perintah pengawas lapang.  

 Terdapat pihak-pihak yang terlibat langsung dalam Kegiatan pemeliharaan 

Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. Pihak-pihak yang terlibat langsung tersebut 

antara lain, Kepala Subdinas Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan, Kepala 

Seksi Pertamanan dan Ornamen, Kepala Seksi Pembibitan dan Penghijauan, 

Kepala Seksi Penerangan Lampu Jalan, Pengawas lapang, dan Pekerja Harian 

Lepas (PHL). 

 Sistem swakelola yang digunakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru memudahkan dalam mengawasi kinerja para pekerja harian lepas. 

Keberhasilan yang dicapai berasal dari sebuah ketegasan yang diterapkan. 

Seorang pengawas yang dibantu oleh mandor dapat menindak tegas pekerja yang 

tidak bekerja dengan semestinya. Ketegasan ini dapat dilihat dengan adanya surat 

peringatan yang diberikan yang pada akhirnya dapat diputuskan kontrak kerjanya.  

5.8 Persepsi Masyarakat Berdasarkan Hasil Wawancara 

 Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman merupakan jalur padat kendaraan 

setiap harinya. Terdapat banyak perkantoran dan perbankan di sepanjang jalur ini. 

Persepsi pengguna jalan terhadap Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman yang 

didapatkan dari hasil wawancara kuisioner berpengaruh terhadap perkembangan 

jalur hijau jalan ini untuk ke depannya. 

 Wawancara kuisioner berfungsi mengetahui pendapat pengguna jalan 

terhadap Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. Hasilnya dapat menjadi masukan 

bagi pihak pengelola jalur hijau jalan tersebut untuk meningkatkan kegiatan 
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Pendidikan Terakhir Responden 

pengelolaan dan pemeliharaan jalan tersebut agar fungsi dan keindahannya dapat 

dipertahankan. 

 Wawancara ini dilakukan terhadap 30 responden pengguna jalan. 

Komposisi  responden berdasarkan usia adalah (Gambar 13) sebagai berikut:  

1. 13-14 tahun berjumlah 2 orang (6.7%); 

2. 20-24 tahun berjumlah 23 orang (76,67%);  

3. 25-55 tahun berjumlah 5 orang (16,67%). 

Tingkat pendidikan terakhir responden adalah sebagai berikut (Gambar 

14): SMP berjumlah 2 orang (6,67%), SMA berjumlah 20 orang (66,67%), D2 

berjumlah 1 orang (3,33%), S1 berjumlah 6 orang (20%), dan S2 berjumlah 1 

orang (3,33%) . Responden yang diwawancarai semuanya bertempat tinggal di 

Pekanbaru dengan profesi sebagian besar adalah mahasiswa, pengelola jalan, 

dosen, siswa, pedagang di sepanjang Jalan Sudirman, dan guru.  

               Gambar 13. Usia                        Gambar 14. Pendidikan  

          Responden                      Terakhir Responden  

Pertanyaan yang diajukan kepada responden mengenai persepsi responden 

terhadap Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman dikategorikan menjadi beberapa 

bagian: 

1. persepsi responden terhadap kondisi umum jalur hijau yang berupa 

kenyamanan, keamanan, kebersihan, dan keindahan; 

2. tingkat kesukaan dan  penggunaan terhadap tanaman semak, tanaman 

perdu, tanaman herba, dan tanaman rumput pada Jalur Hijau Jalan 

Jenderal Sudirman; 

3. persepsi responden terhadap pengelolaan dan pemeliharaan yang telah 

dilaksanakan di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman; 

4. persepsi responden terhadap sarana dan prasarana; 
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5. persepsi responden mengenai fasilitas yang harus ditambahkan di 

Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman. 

Wawancara yang dilakukan terhadap 30 responden mengenai persepsi 

responden terhadap kondisi umum Jalan Jenderal Sudirman dari segi kenyamanan 

(Gambar 15), sebagian besar responden menyatakan Jalur Hijau Jalan Jenderal 

Sudirman cukup nyaman. Dari segi keamanan (Gambar 16), sebagian besar besar 

responden menyatakan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman cukup aman. Dari 

segi kebersihan (Gambar 17), sebagian besar responden menyatakan Jalur Hijau 

Jalan Jenderal Sudirman cukup bersih. Dari segi keindahan (Gambar 18), sebagian 

besar responden menyatakan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman cukup bersih.  

         Gambar 15. Persepsi Responden        Gambar 16. Persepsi Responden  

       Terhadap Kenyamanan                                        terhadap Keamanan   

 
         Gambar 17. Persepsi Responden    Gambar 18. Persepsi Responden                           

                   terhadap Kebersihan               terhadap Keindahan       

 

Persepsi responden terhadap tingkat  kesukaan responden pada vegetasi 

yang terdapat di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman (Gambar 19) salah satunya 

dari semak, sebagian besar responden menyatakan kurang menyukai. Persepsi 

responden terhadap perdu, sebagian besar responden menyatakan cukup 

menyukai. Persepsi responden terhadap tanaman herba, sebagian besar responden 

menyatakan cukup menyukai. Persepsi responden terhadap tanaman rumput, 

sebagian besar responden menyatakan sangat menyukai.  
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Gambar 19. Tingkat Kesukaan Responden terhadap 

Tanaman Semak, Perdu, Herba, dan Rumput 

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya kepada responden mengenai 

persepsi responden terhadap jenis vegetasi yang digunakan di Jalur Hijau Jalan 

Jenderal Sudirman (Gambar 20), dari jenis semak, sebagian besar responden 

menyatakan menyukai semak yang berbunga indah. Dari jenis perdu, sebagian 

besar responden menyukai perdu yang berbunga indah. Dari jenis herba, sebagian 

besar responden menyatakan menyukai herba yang berbunga indah.    

 

      

 

 

 

 

Gambar 20. Persepsi Responden terhadap Jenis Vegetasi  

yang Digunakan di Jalan Jenderal Sudirman 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengenai persepsi 

responden terhadap penggunaan vegetasi yang terdapat di Jalan Jenderal 

Sudirman (Gambar 21), dari jenis semak, sebagian besar responden menyatakan 

menyukai tanaman semak yang dipangkas secara teratur dan rapi. Dari jenis 

perdu, sebagian besar responden menyatakan menyukai tanaman perdu yang 

dipangkas secara teratur dan rapi. Dari jenis herba, sebagian besar responden 

menyatakan menyukai tanaman herba yang dipangkas secara teratur dan rapi. Dari 

jenis rumput, sebagian besar responden menyatakan menyukai tanaman rumput 

yang dipangkas secara teratur dan rapi.  

Keterangan 

Kerangan 
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Gambar 21. Persepsi Responden terhadap 

Penggunaan Vegetasi di Jalan Jenderal Sudirman 

Persepsi responden terhadap kondisi paving, pencahayaan, pedestrian, dan 

drainase yang terdapat di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman sangat baik, cukup 

baik, baik, atau kurang baik (Gambar 22). Dari segi kondisi paving, sebagian 

besar responden menyatakan cukup baik. Dari segi kondisi pencahayaan, sebagian 

besar responden menyatakan cukup baik. Dari segi kondisi pedestrian, sebagian 

besar responden menyatakan cukup baik. Dari segi kondisi drainase, sebagian 

responden menyatakan cukup baik.  

 

 

 

   

 

 

Gambar 22. Persepsi Responden terhadap Kondisi Paving,  

Pencahayaan, Pedestrian, dan Drainase di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman 
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Persepsi responden terhadap kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru (Gambar 23), sebagian responden menyatakan sangat baik. Dari 

segi pemanfaatan daerah yang memisahkan pedestrian dengan jalan pada Jalur 

Hijau Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru (Gambar 24), sebagian besar responden 

menyatakan sebaiknya daerah yang memisahkan pedestrian dengan jalan dipagari 

dengan tanaman berupa pohon dan tidak satu pun responden yang menginginkan 

daerah yang memisahkan pedestrian dan jalan tidak dimanfaatkan atau dibiarkan 

saja.   

    Gambar 23. Persepsi Responden           Gambar 24. Pemanfaatan Daerah yang  

                 terhadap Kinerja DKP                   Memisahkan Pedestrian dan Jalan 

 Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya dengan responden tentang 

persepsi responden terhadap fasilitas yang perlu ditambahkan di Jalur Hijau Jalan 

Jenderal Sudirman (Gambar 25), sebagian besar responden memilih toilet. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 25. Persepsi Responden terhadap 

Fasilitas yang Perlu Ditambahkan 

 

5.8 Rekomendasi Rencana Pengelolaan dan Pemeliharaan Lanskap 

 Rencana pengelolaan lanskap merupakan suatu usaha yang dilakukan 

secara berkelanjutan dalam menjaga kualitas estetika dan fungsional lanskap. 

Pengelolaan yang dilakukan harus terencana dengan baik dan teratur, dalam hal 

struktur organisasi, tenaga kerja, penjadwalan kegiatan pengelolaan, alat-alat yang 
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digunakan, dan rencana anggaran biayanya. Rencana pengelolaan lanskap 

diperlukan sebagai bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan. 

Banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menyusun suatu rencana 

pengelolaan, seperti anggaran biaya, waktu, dan persepsi masyarakat.  

Berdasarkan pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama proses 

magang dan persepsi masyarakat yang diperoleh sewaktu wawancara, rencana 

pengelolaan lanskap dapat disusun sebagai berikut. 

1. Mahasiswa sependapat sistem pengelolaan lanskap yang dilaksanakan 

sekarang sudah sesuai dengan rencana pengelolaan lanskap yang 

dibuat dan tepat sasaran; 

2. Dinas menjalin kerjasama dengan pihak ketiga seperti koperasi simpan 

pinjam sebagai solusi dari permasalahan keuangan; 

3. Evaluasi tentang pelaksanaan pengelolaan didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan tertentu, termasuk mendengarkan persepsi 

masyarakat. 

Struktur organisasi pengelolaan lanskap Jalur Hijau Jalan Jenderal 

Sudirman pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru sudah baik dan 

fungsional. Pihak-pihak yang ada di dalamnya menjalankan tugas dengan baik dan 

saling berhubungan satu sama lain. Pengawas lapang bertugas sesuai dengan 

tugasnya mengawasi kegiatan pemeliharaan dan bertanggung jawab memberikan 

laporan hasil kegiatan kepada Kepala Seksi Pertamanan dan Oranamen. Kepala 

Seksi Pertamanan dan Ornamen bertanggung jawab kepada Kepala Subdinas 

Pertamanan dan Penerangan Lampu Jalan dengan memberikan laporan hasil 

kegiatan pemeliharaan. Kepala Subdinas memberikan laporan hasil kegiatan 

kepada Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. 

Tenaga kerja di Jalan Jenderal Sudirman telah melaksanakan tugasnya 

dengan baik. Bentuk ketegasan yang diterapkan oleh pengawas lapang dalam 

mengawasi kinerja pekerja terbukti sangat efektif. Jumlah tenaga kerja yang ada 

mencukupi, hanya saja perlu keterampilan yang lebih dari beberapa pekerja dalam 

melaksanakan tugasnya masing-masing seperti keterampilan memangkas pohon, 

menyiram, memangkas rumput, dan menata taman. 
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Jadwal pemeliharaan tertulis dari Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota 

Pekanbaru tidak ada. Jadwal pemeliharaan hanya didasarkan kepada kemampuan 

seorang pengawas dan mandor dalam membaca situasi dan kondisi jalur hijau. 

Meskipun seorang pengawas sangat menguasai situasi dan kondisi jalur hijau, 

jadwal pemeliharaan harus tetap dibuat dan dilampirkan. Pembuatan jadwal 

pemeliharaan sangat dibutuhkan dalam kegiatan pemeliharaan yang berkelanjutan. 

Hal ini dapat dirasakan apabila terjadi pergantian mandor, pengawas, maupun 

kepala seksi.  

Peralatan dan bahan yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan jalur 

hijau sudah baik. Jumlah peralatan disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja. 

Peralatan yang baik dalam pemeliharaan lanskap perlu dipertahankan oleh pihak 

Dinas agar pemeliharaan Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman berkelanjutan. 

Pemeliharaan alat dan bahan yang dilaksanakan dengan baik akan menghemat 

biaya yang dikeluarkan. 

Pengelolaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru saat ini adalah pengelolaan dengan sistem swakelola. Dinas 

melaksanakan pengelolaan sendiri dan masih dibantu oleh beberapa pihak ketiga 

seperti pengadaan barang. Dinas langsung bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan pengeloaan yang dilakukan. Sistem ini dinilai sangat tepat 

dilaksanakan karena pengalaman-pengalaman sebelumnya. Hal ini terbukti dari 

pencapaian yang telah diraih oleh Kota Pekanbaru dengan menjadi kota peraih 

penghargaan adipura sebanyak enam kali. 

Permasalahan keuangan yang dihadapi oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru setiap tahun hampir selalu sama. Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan sumber anggaran kedinasan 

selalu cair tidak tepat waktu sehingga berdampak terhadap pelaksanaan 

pengelolaan yang dilakukan. Dinas tidak dapat melaksanakan kegiatan 

pengelolaan karena tidak punya dana. Solusi yang dapat diambil dari 

permasalahan ini adalah dinas membentuk koperasi sendiri seperti yang pernah 

dilakukan oleh dinas-dinas lain di luar daerah. Koperasi dapat mengubah pola 

komsumtif menjadi lebih produktif. 
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 Persepsi masyarakat sebaiknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

dalam penyusunan rencana pengelolaan dan pelaksanakan kegiatan pengelolaan. 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan, masyarakat menginginkan Jalan 

Jenderal Sudirman ditanamai dengan jenis vegetasi yang berbunga indah. 

Masyarakat juga membutuhkan beberapa fasilitas untuk menunjang aktivitas 

mereka pada jalur hijau jalan ini. 

 Tahap akhir yang harus dilaksanakan oleh Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru adalah evaluasi, yang dengannya evaluasi berfungsi 

sebagai upaya dalam meningkatkan kerja pengeloaan kedepannya. Hal-hal yang 

dinilai tidak baik dapat dihilangkan dan hal-hal yang baik dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Simpulan 

 Kegiatan magang yang dilaksanakan pada Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Kota Pekanbaru memberikan dampak positif bagi mahasiswa. 

Meskipun kegiatan magang dilaksanakan selama 3 bulan, kegiatan tersebut telah 

memberikan pengetahuan dan pengalaman baru bagi mahasiswa tentang 

pengelolaan lanskap jalur hijau jalan. Pengetahuan dan pengalaman baru yang 

diambil pada saat magang berupa permasalahan-permasalahan yang terjadi di 

lapangan dan solusinya, potensi-potensi pengelolaan yang dapat dikembangkan, 

dan teknik kepemimpinan yang baik dalam menghadapi para pekerja. 

  Sistem swakelola yang diterapkan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

Kota Pekanbaru dalam mengelola ruang terbuka hijau dinilai tepat sasaran. Hal ini 

terbukti dari pencapaian Kota Pekanbaru sebagai kota peraih penghargaan adipura 

sebanyak 6 kali. Sistem keorganisasian kedinasan juga dinilai baik dan harus 

ditingkatkan lagi. 

 Permasalahan keterbatasan anggaran dapat diselesaikan dengan 

melibatkan pihak ketiga seperti koperasi atau dalam hal ini dinas  mampu 

membuat koperasi sendiri dan ini dinilai sangat baik. Pembuatan koperasi pada 

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pekanbaru berfungsi sebagai penutup 

kekosongan anggaran sementara sebelum APBD cair. Koperasi juga 

menguntungkan bagi anggotanya. Koperasi merubah pola komsumtif menjadi 

lebih produktif. 

6.2 Saran 

 Kegiatan magang penting dilakukan karena dapat memberikan manfaat 

dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalisme 

mahasiswa di bidang arsitektur lanskap. Pengalaman yang didapatkan selama 

magang dapat dijadikan bahan acuan dalam menghadapi dunia kerja. 

 Saran yang dapat diberikan kepada pihak pengelola lanskap Jalur Hijau 

Kota Jalan Jenderal Sudirman adalah sebagai berikut. 

1. Pengelolaan lanskap harus dilakukan secara efektif dan efisien. 
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2. Perlu pelatihan bagi pekerja lanskap agar hasil yang diharapkan lebih 

maksimal. 

3. Pekerja lanskap harus memperhatikan keamanan pengguna jalan ketika 

bertugas melaksanakan pengelolaan. 
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Lampiran 1. Lembar Kuisioner 

 

PENGELOLAAN LANSKAP JALUR HIJAU KOTA  

JALAN JENDERAL SUDIRMAN PEKANBARU DI DINAS KEBERSIHAN 

DAN PERTAMANAN PEKANBARU 

 

 Responden yang terhormat, nama saya R. Ronald Armis, mahasiswa 

Departemen Arsitektur Lanskap, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor,  

saat ini saya sedang melakukan kegiatan magang di Dinas Kebersihan dan 

Pertamanan Pekanbaru. Judul magang saya adalah Pengelolaan Lanskap Jalur 

Hijau Kota Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru. Saya berharap Bapak/ Ibu/ 

Saudara dapat membantu saya mendapatkan data yang diperlukan.  Data yang 

Bapak/Ibu/Saudara berikan dijamin kerahasiaannya. Panduan wawancara ini 

adalah upaya mahasiswa untuk mengetahui keinginan dan harapan masyarakat 

terhadap rencana pengelolaan Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal Sudirman 

Pekanbaru. 

 

No. Kuisioner  :    

Tanggal Interview : 

Alamat Responden :    

Lokasi Interview : Jalan Jenderal Sudirman Pekanbaru  

  

Identitas Responden 

1. Jenis kelamin: 

a. Laki-laki 

b. Perempuan 

2. Usia: 

a. 7-12 tahun 

b. 13-14 tahun 

c. 20-24 tahun 

d. 25-55 tahun 

e. > 55 tahun 
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3. Pendidikan terakhir: 

a. Tidak sekolah 

b. SD dan sederajat 

c. SMP dan sederajat 

d. SMA dan sederajat 

e. D1 

f. D2 

g. D3 

h. S1 

i. S2 

j. S3 

k. Lainnya :…………………. 

4. Pengeluaran per bulan termasuk PAM, listrik, telepon, belanja sehari-hari, 

tetapi tidak termasuk asuransi, pajak, cicilan, dan tabungan: 

a. < Rp 750.000,00 

b. Rp 750.000-Rp 1.500.000,00 

c. Rp 1.500.000-Rp 3.000.000,00 

d. Rp 3.000.000-Rp 6.000.000,00 

e.   > Rp 6.000.000,00 

 

Silangi/isilah jawaban yang menjadi pilihan Anda! Pilihan boleh lebih dari 

satu. 

1. Kapan biasanya Anda melewati Jalan Jenderal Sudirman? 

a. Hari: …….. 

b. Pukul: ……. 

2. Dalam satu bulan, berapa kali Anda melewati jalan Jenderal Sudirman? 

a. 1 kali  c. 3 kali  e. Jarang/tidak tentu 

b. 2 kali  d. 4 kali  f. Lainnya, sebutkan……… 

3. Menurut Anda, apakah Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman sudah nyaman?  

a. Sangat nyaman 

b. Cukup nyaman 

c. Nyaman 

d. Kurang Nyaman 
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4. Menurut Anda, apakah Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman sudah aman? 

a. Sangat aman 

b. Cukup aman 

c. Aman 

d. Kurang aman 

5. Menurut Anda, apakah Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman sudah bersih? 

a. Sangat bersih 

b. Cukup bersih 

c. Bersih  

d. Kurang bersih 

6. Menurut Anda, apakah Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman sudah indah? 

a. Sangat indah 

b. Cukup indah 

c. Indah 

d. Kurang indah 

7. Setiap tanaman mempunyai kegunaan masing-masing, tanaman yang perlu 

ditambahkan pada Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman adalah untuk: 

a. Keindahan 

b. Pembatas 

c. Peneduh 

d. Penghambat kebisingan 

e. Penutup pemandangan yang tidak diinginkan 

f. Tidak perlu ditambah 

8.  Ukuran tinggi tanaman/pohon yang disukai: 

   a. Tanaman/pohon rendah ukuran 5 - 10 m 

   b. Tanaman/pohon tinggi ukuran >10m 

9. Apakah Anda menyukai semak (tinggi 1-3 m) sebagai pelengkap Jalur Hijau 

Jalan Jenderal Sudirman? 

     a.  Sangat menyukai 

   b.  Cukup menyukai 

   c.  Menyukai 

   d.  Kurang menyukai 
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10. Jika Anda menyukai tanaman semak, jenis semak yang Anda sukai adalah: 

   a. Tanaman jenis berbunga indah 

   b. Tanaman sedikit berbunga 

   c. Tanaman tidak berbunga, tetapi warna daun menarik 

d. Tanaman yang tidak berbunga dan berdaun hijau 

11. Penggunaan tanaman semak  yang disukai: 

   a. Dibiarkan seperti alami 

   b. Dipangkas teratur dan rapi 

   c. Ada yang alami dan ada yang dipangkas rapi 

12. Apakah Anda menyukai tanaman perdu (tinggi 1-3 m) sebagai pelengkap Jalur 

Hijau Jalan Jenderal Sudirman? 

   a.  Sangat menyukai 

   b.  Cukup menyukai 

   c.  Menyukai 

   d.  Kurang menyukai 

13. Jika Anda menyukai tanaman perdu, jenis perdu yang Anda sukai adalah: 

   a. Tanaman jenis berbunga indah 

   b. Tanaman sedikit berbunga 

   c. Tanaman tidak berbunga, tetapi warna daun menarik 

d. Tanaman yang tidak berbunga dan berdaun hijau 

14.  Penggunaan tanaman perdu  yang disukai: 

   a. Dibiarkan seperti alami 

   b. Dipangkas teratur dan rapi 

   c. Ada yang alami dan ada yang dipangkas rapi 

15. Apakah Anda menyukai tanaman herba sebagai pelengkap Jalur Hijau Jalan 

Jenderal Sudirman? 

   a.  Sangat menyukai 

   b.  Cukup menyukai 

   c.  Menyukai 

   d.  Kurang menyukai 
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16. Jika Anda menyukai tanaman herba, jenis herba yang Anda sukai  adalah: 

   a. Herba berbunga indah 

   b. Herba sedikit berbunga 

   c. Herba tidak berbunga, tetapi warna daun menarik 

d. Herba yang tidak berbunga dan berdaun hijau 

17. Penggunaan tanaman herba yang Anda sukai: 

   a. Dibiarkan seperti alami 

   b. Dipangkas teratur dan rapi 

   c. Ada yang alami dan ada yang dipangkas rapi 

18. Apakah Anda menyukai tanaman rumput sebagai pelengkap Taman Kota? 

     a.  Sangat menyukai 

   b.  Cukup menyukai 

   c.  Menyukai 

   d.  Kurang menyukai 

19. Penggunaan tanaman rumput yang Anda sukai: 

   a. Dibiarkan seperti alami 

   b. Dipangkas teratur dan rapi 

   c. Ada yang dibiarkan alami dan ada yang dipangkas rapi 

20. Fasilitas apa saja yang perlu ditambah di Jalur Hijau Jalan Jenderal Sudirman? 

        a.  Tempat duduk  d. Toilet  g. Lainnya (sebutkan.) 

      b.  Halte   e.  Lampu jalan  

     c.  Shelter         f.  Tempat sampah 

21. Menurut Anda, apakah kondisi paving atau perkerasan di sepanjang Jalur 

Hijau Jenderal  Sudirman sudah baik dan memadai? 

   a. Sangat baik 

   b. Cukup baik 

     c. Baik 

     d. Kurang baik 

22. Apakah pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan 

telah dilakukan dengan baik? 

   a. Sangat baik 

   b. Cukup baik 
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     c. Baik 

     d. Kurang baik 

23. Menurut Anda, apakah pencahayaan Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal Sudirman 

Pekanbaru pada malam hari sudah baik? 

   a. Sangat baik 

   b. Cukup baik 

   c. Baik 

   d. Kurang baik 

24. Menurut Anda, apakah pedestrian pada Jalur Hijau Kota Jalan Jenderal  

Sudirman sudah berfungsi dengan baik? 

  a. Sangat baik 

  b. Cukup baik 

  c. Baik 

  d. Kurang baik 

25. Menurut Anda, apakah drainase (saluran air) pada Jalur Hijau Kota Jalan 

Jenderal  Sudirman sudah berfungsi dengan baik? 

  a. Sangat baik 

  b. Cukup baik 

  c. Baik 

  d. Kurang baik 

26.  Menurut Anda, daerah yang memisahkan pedestrian dan jalan raya sebaiknya 

menggunakan: 

  a. Pagar besi 

  b. Pagar tanaman berupa pohon 

  c. Semak dan beberapa tanaman berbunga 

  d. Dibiarkan saja 

  e. Lainnya, sebutkan .......................... 

27. Apa saran yang dapat Anda berikan demi kebaikan Jalur Hijau Kota Jalan 

Jenderal Sudirman Pekanbaru di masa yang akan datang? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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Lampiran 2. Data Iklim Kota Pekanbaru Tahun 2009 

 

Sumber: Badan Metereologi dan Geofisika Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Bulan 
Suhu 

0
C 

 

Curah Hujan 

 mm       hari 

 

Penyinaran 

Matahari 

(%) 

Tekanan 

Udara 

(Mb) 

Kelembaban 

Nisbi (%) 

Kecepata

n Angin 

(Knot) 

1 Januari 27.6 173.9     14 36.2 1010.5 77.5 3.7 

2 Februari 27.2 148.5     12 37.5 1009.0 76.9 4.1 

3 Maret 27.2 551.4     23 55.9 1009.2 78.2 4.4 

4 April 28.1 343.2     21 60.0 974.9 77.2 4.0 

5 Mei 28.9 216.2     14 65.9 1007.9 74.6 3.0 

6 Juni 28.4 123.4      9 55.1 1009.0 74.5 5.4 

7 Juli 28.2   73.9     11 59.0 1009.3 72.0 5.5 

8 Agustus 27.7 278.6     17 63.5 1008.9 76.3 5.2 

9 September  27.9 256.7     18 56.5 1009.7 76.2 4.9 

10 Oktober 27.5 293.7     17 44.1 1010.3 74.2 4.6 

11 November 31.0 346.8     21 43.5 941.7 78.2 5.0 

12 Desember 27.7 584.1     21 2.3 945.2 78.9 6.0 



Lampiran 3. Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 

KOTA PEKANBARU 

 

Drs. H. MAIYULIS YAHYA, MM 

Pembina Tk. I NIP. 19560514 198103 1 011 

 

KEPALA DINAS 

Drs. H. MAIYULIS YAHYA, MM 

NIP. 19560514 198103 1 001 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

SEKRETARIAT 
 

Drs. ASRUL BUDU 

NIP. 19550716 198108 1 008  

UPTD 

SUB BAG. KEPEGAWAIAN, 

UMUM & PERLENGKAPAN 
ELIAWATI, SH 

NIP. 19620927 199303 2 003 

SUB BAGIAN KEUANGAN 

 
ELSIWANTI, SE.AK 

NIP. 19740509 199903 2 004  

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM 
DEFINO EFKA, SH. M.Si. 

NIP. 19700413 199803 1 001  

BIDANG KEBERSIHAN KOTA 

 

MURSIDI, SE 

NIP. 19590818 199103 1 003 

BIDANG PERTAMANAN 

DAN PENERANGAN JALAN 

Ir. KEMALA HAYATI, MT 

NIP. 19631219 199003 2 003 

SEKSI PERTAMANAN DAN 

ORNAMEN 

DIMYATI 

NIP. 19640514 199003 1 009 

SEKSI KEBERSIHAN 

LINGKUNGAN 

M. SYUKRI,S.Sos, MT. 

NIP. 110 056 366 

SEKSI PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN SAMPAH 

Ir. SIHMANTO 

NIP. 19580620 198603 1 009 

SEKSI PENAMPUNGAN 
SAMPAH 

H. ABDUL QOHAR 

NIP. 19560404 198101 1 002 

SEKSI PEMBIBITAN DAN 

PENGHIJAUAN 

Ir. FARIDA ARYANI 

NIP. 19650119 199703 2 001 

SEKSI PENERANGAN 

JALAN 

HAMIDI 

NIP. 19580423 198003 1 003 

BIDANG SARANA DAN 

PRASARANA 
MUHAMMAD RAUF, ST 

NIP. 19551120 198002 1 001 

BIDANG PEMBINAAN 

MASYARAKAT 
DARMAN D 

NIP. 19570816 197812 1 002 

SEKSI PENERANGAN DAN 

PENYULUHAN 
H. SUDARYANI 

NIP. 19600618 198003 2 001 

SEKSI PERGUDANGAN 

 
ZULKIFLI, S.Pd. 

NIP. 19550810 197901 1 002 

SEKSI PEMELIHARAAN 

 
WAN MOHD. NASIR 

NIP. 19550714 198001 1 001 

SEKSI  MONITORING DAN 

EVALUASI 
M.YUSUF, A. MP. 

NIP. 19580722 198307 1 001 



Lampiran 4. Kondisi Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Pekanbaru  

  Menurut Golongan. 

No Jabatan Jumlah Jenis Pegawai 

PNS (Gol) 

       I         II          III        IV 

Total 

1 Kepala Dinas                                             1 1 

2 Sekretaris                                             1 1 

3 Kepala Sub Bagian                                 3 3 

4 Kepala Bidang                                             4                4 

5 Kepala Seksi                                10 10 

6 Staf  Sub Bag. 

Kepegawaian Umum &                             

Perlengkapan 

 

                  4 

 

4 

7 Staf Sub Bag. Keuangan                                    5            2 7 

8 Staf Sub Bag. 

Penyusunan Program 

 

                                2 

 

2 

9 Staf Seksi Pertamanan & 

Ornamen 

                  3            2 5 

10 Staf Seksi Pembibitan & 

Penghijauan 

                                2 2 

11 Staf Seksi Penerangan 

Jalan 

                  6            2 8 

12 Staf Seksi Kebersihan 

Lingkungan 

       1         4            1 6 

13 Staf Seksi Pengelolaan 

& Pemanfaatan Sampah 

       1 1 

14 Staf Seksi Penampungan 

Sampah 

                  1            1 2 

15 Staf Seksi Pergudangan                   2            2 4 

16 Staf Seksi Pemeliharaan                                 1         1 2 

17 Staf Seksi Penerangan & 

Penyuluhan  

                  2            2 4 

18 Staf Monitoring & 

Evaluasi 

                                1 1 

  Total        2    27      31       7        67 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lampiran 6.  Susunan Tim/Panitia pada Kegiatan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau di Lingkungan Dinas Kebersihan dan   

Pertamanan Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PPTK 1) 

Dimyati                                                

 NIP. 19640515 199003 1 009 

Pengawas Penataan Taman 

Langgeng Wahyudi, ST 

NIP. 19751114 200604 1 

001 

 

Pengawas Penyiraman Taman 

Dwi Pujianto Putro 

NIP. 19800606 200112 1 005 

 

Pengawas Pemotongan Rumput 

Sahdan Kurniawan 

NIP. 19670717 200604 1 001 

 

Pengawas Perawatan Taman dan Komposting 

Iman Pratikno 

NIP. 19670608 199303 1 006 

 

Staf Teknis 

Hj. Erma Suryani, SP 

NIP. 19640526 199803 2 002 

 

Staf Teknis 

Ir. Farida Aryani 

NIP. 19650119 199703 2 001 

 

Staf Administrasi 

Osdepindo, S.Sos 

NIP. 19721212 200112 1 005 

Staf Administrasi 

Muhammad Awal 

NIP. 19830116 200701 1 001 

Mandor 

 

Pekerja Harian Lepas 

 

Pengawas Pembibitan dan Penghijauan  

HAMDAN 

NIP. 19641107 198403 1 001 
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