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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru 

merupakan pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pengimplementasian 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya 

Mineral Nomor 17 dan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu Di Pekanbaru. 

4.1 Sejarah Singkat Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru beralamat dijalan 

Teratai No. 83, Telp. (0761) 21669, 25174 Fax (0761) 25174 Pekanbaru 28127. 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kota 

Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala 

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Melalui 

Sekertaris Daerah Kota Pekanbaru. 

Awal terbentuknya Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru dan 

Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis 

perkembangannya dapat diuraikan antara lain : 

a. Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 

b. Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru 
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c. Tahun 1996 : Bergabunglah Depertemen Perindustrian dengan Depertemen 

Perdagangan 

d. Depertemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 Departemen Perindustrian dan Perdagangan 

Kota Madya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru. Perubahan ini terjadi bukan dari namanya saja tetapi juga mengalami 

perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tugas-Tugas Pokok pada Dinas tersebut. 

Lalu pada Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 

Tahun 2008 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru juga mengalami 

perubahan terhadap Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas-Tugas Pokok hingga 

saat ini. 

Selanjutnya Berkenaan dengan telah ditetapkannya Undang-undang  Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar 

terkait dengan bertambahnya penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu 

bergabungnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru dengan Dinas 

Pasar Kota Pekanbaru menjadi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru. Hal ini tentunya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Pekanbaru dan Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan 

Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

http://disperindag-pekanbaru.city/file/perda_no7-2001.pdf
http://disperindag-pekanbaru.city/file/perda_no7-2001.pdf
http://disperindag-pekanbaru.city/file/perda_no8-2008.pdf
http://disperindag-pekanbaru.city/file/perda_no8-2008.pdf
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Kota Pekanbaru. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala 

Disperindag adalah sebagai berikut: 

a. H. Amir Husin. 

b. Drs. H. Kastalani Rahman, M.Si. 

c. H. Suraji SH. 

d. Ir. Hj. El Syabrina MP.  

e. Drs. Ingot Amad Hutasuhut (Sekarang Menjabat) 

4.2 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan perindustrian Kota Pekanbaru 

dapat di lihat di bawah ini : 

Kepala Dinas : Drs. Ingot Amad Hutasuhut. 

Sekertaris : H. Julianda, S. Sos. 

Sekretaris, membawahi : 

a. Sub Bagian Umum. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Program. 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi : 

a. Seksi Pengawasan Metrologi. 

b. Seksi Pengawasan Perdagangan. 

c. Seksi Pengawasan Perindustrian. 

Bidang Perdagangan, membawahi : 
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a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan. 

b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan. 

c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan. 

Bidang Pasar, membawahi : 

a. Seksi Pengembangan Pasar. 

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL. 

c. Seksi Retribusi. 

Bidang Perindustrian : 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri. 

b. Seksi Sarana dan Usaha Industri. 

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

4.3 Uraian Tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 114 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas 

Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, maka Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi 

sebagai berikut: 

i. Kedudukan 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang perdagangan dan bidang perindustrian. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
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dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat Dinas dipimpin oleh 

Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas.  

Susunan organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :  

i. Kepala Dinas. 

ii. Sekretaris, membawahi :  

a. Sub Bagian Umum. 

b. Sub Bagian Keuangan. 

c. Sub Bagian Program.  

iii. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :  

a. Seksi Pengawasan Metrologi. 

b. Seksi Pengawasan Perdagangan.  

c. Seksi Pengawasan Perindustrian. 

iv. Bidang Perdagangan, membawahi : 

a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan; 

b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan. 

c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.  

v. Bidang Pasar, membawahi :  

a. Seksi Pengembangan PasardanPengawasan. 
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b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL. 

c. Seksi Retribusi.  

vi. Bidang Perindustrian, membawahi :  

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.  

b. Seksi Sarana dan Usaha Industri. 

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.  

vii. Unit Pelaksana Teknis (UPT). 

viii. Kelompok Jabatan Fungsional. 

ii. Tugas Dan Fungsi 

i. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di bidang perdagangan dan 

bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya dengan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang 

perindustrian. 

b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan 

dan bidang perindustrian. 

c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian. 
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d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang 

perindustrian. 

e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang 

perdagangan dan bidang perindustrian. 

f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan 

kewenangannya. 

g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

bidang perdagangan dan bidang perindustrian. 

i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian. 

j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

iii. Sekretariat 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan dengan menyelenggarakan fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian. 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.  
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c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program. 

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan.  

e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggugjawaban. 

f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor. 

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

i. Sekretariat terdiri dari :  

a. Sub Bagian Umum.  

a. Sub Bagian Keuangan.  

b. Sub Bagian Program.  

iv. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib 

perdagangan dan perindustrian dengan menyelenggarakan fungsi:  

a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan 
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pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal 

kemetrologian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri. 

b. Penyiapan, pemberian bimbingan tekhnis terhadap pelaksanaan 

kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri 

kecil. 

c. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, 

distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan 

pergudangan. 

d. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang metrologi 

legal, melakukan ukur ulang, mengolah data, pengawasan, penyuluhan 

dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan konsumen. 

e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

i. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari :  

a. Seksi Pengawasan Metrologi.  

b. Seksi Pengawasan Perdagangan.  

c. Seksi Pengawasan Perindustrian.  

v. Bidang Perdagangan  

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala 

Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan dengan menjaankan fungsi: 

a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, 
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manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinan 

pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

pendaftaran perusahaan. 

b. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi 

dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha 

export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana 

usaha perdagangan, pengelolaan Izin Usaha Perdagangan dan Surat 

Keterangan Asal Barang (SKAB), serta pengembangan manajemen 

promosi dagang di dalam dan di luar negeri. 

c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.  

d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyaiapan teknik 

pendidikan standar mutu.  

e. Pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program 

penciptaaan iklim usaha. 

f. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

i. Bidang Perdagangan terdiri dari :  

a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan. 
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b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan. 

c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan.  

vi. Bidang Pasar  

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sub urusan pasare dengan menyelenggarakan fungsi :  

a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, 

penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas 

dalam penyusunan rencana kerja tahunan. 

b. Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.  

c. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, 

mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada. 

d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program 

pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.  

e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, 

penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar. 

f. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 

dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan 

kerja dinas pasar.  

g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 

kerja.  
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h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta 

penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan. 

i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, 

keamanan dan kebersihan pasar. 

j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib 

retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub 

dinas terkait. 

k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta 

pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar. 

l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar. 

m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan 

penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan 

Kepala Bagian Tata Usaha. 

n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku 

Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di 

dalam lingkungan pasar. 

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

i. Bidang Pasar terdiri dari :  

a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan. 

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL. 
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c. Seksi Retribusi.  

vii. Bidang Perindustrian  

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala 

Dinas dalam melaksanakan sub urusan perindustrian denganmenyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.  

b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan.  

c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan 

penanganan bahan baku maupun penolong.  

d. Promosi produk industri. 

e. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri.  

f. Pemberian fasilitasi dan pengawasan standarisasi.  

g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industri 

dan pembina industri. 

h. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan. 

i. Pemberian fasilitasi kemitraan dan kerjasama. 

j. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil 

dan menengah (IKM) serta industri kreatif.  

k. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri.  

l. Penyusunan tata ruang industri.  

m. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh industri.  
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n. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri. 

o. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri.  

p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

i. Bidang Perindustrian terdiri dari :  

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.  

b. Seksi Sarana dan Usaha Industri.  

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


