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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1.Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur 

Pulau Sumatera, dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi 

dan urbanisasi yang tinggi. Kota ini berawal dari sebuah pasar (pekan) yang 

didirikan di tepi Sungai Siak. Hari jadi kota ini ditetapkan pada tanggal 23 Juni 

1784. Kota Pekanbaru tumbuh pesat dengan berkembangnya industri terutama 

yang berkaitan dengan minyak bumi, serta pelaksanaan otonomi daerah. 

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional, yaitu Bandar 

Udara Sultan Syarif Kasim II dan terminal bus antar kota dan antar provinsi 

Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita 

Pantai dan Sungai Duku. Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat 

menjadi kota dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi modal 

sosial dalam mencapai kepentingan bersama untuk dimanfaatkan bagi 

kesejahteraan masyarakatnya.  

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai 

Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari 

pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka.  

Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar 

(pekan) bagi para pedagang Minangkabau.Seiring dengan berjalannya waktu, 

daerah ini berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 

Juni1784, berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang 
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terdiri dari datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), 

kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai 

hari jadi kota ini.  

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur 

Sumatera di Medan tanggal 17 Mei1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah 

otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 

Maret1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik 

Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonomkota kecil dalam 

lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. 

Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus1957 berdasarkan Undang-undang 

Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam 

wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk.Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu 

kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari1959 berdasarkan Kepmendagri nomor 

Desember 52/I/44-25sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang 

(kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada 

jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, 

Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak 

pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten 

Kampar.Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan 

berada pada ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota 

ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 

34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. 
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Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang 

kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan 

Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 

kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 

446,50 km², setelah pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan 

sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, 

yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota 

ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. 

Tabel 4.1.Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 

No Kecamatan Luas wilayah (km2) Presentase luas area 

1 Tampan  59,81 9,46 

2 Paying Sekaki 43,24 6,85 

3 Bukit Raya 22,05 3,49 

4 Marpoyan Damai 29,74 4,70 

5 Tenayan Raya 171,27 27,09 

6 Lima Puluh 4,04 0,64 

7 Sail  3,26 0,52 

8 Pekanbaru Kota 2,26 0,36 

9 Sukajadi  3,76 0,59 

10 Senapelan  6,65 1,05 

11 Rumbai  128,85 20,38 

12 Rumbai Pesisir 157,33 24,38 

Pekanbaru 632,26 100.00 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru tahun 2016 

 

EtnisMinangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 

37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai profesional 
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dan pedagang.Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah 

Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari 

Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar 

menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. 

Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya 

Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. 

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut oleh 

masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, Buddha, 

Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. 

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota 

Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan 

Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17.Pada 

perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu orang 

utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap provinsi 

mengirimkan 6 orang utusan. 

Kecamatan di Kota Pekanbaru adalah: 

1. Bukit Raya 

2. Lima Puluh 

3. Marpoyan Damai 

4. Payung Sekaki 

5. Pekanbaru Kota 

6. Sail 

7. Senapelan 

8. Sukajadi 

9. Rumbai 

10. Rumbai Pesisir 

11. Tampan 

12. Tenayan Raya 

 

Beberapa institut pendidikan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya 

adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska, Universitas 
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Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas Lancang Kuning. 

Sehingga tahun 2008, taraf pendidikan masyarakat Kota Pekanbaru baru 

mencapai sekitar 13.87 % pada tahap pendidikan tinggi, dan masih didominasi 

oleh tamatan SLTA sekitar 37.32 %. Sedangkan tidak memiliki ijazahsama sekali 

sebanyak 12.94 % dari keseluruhan penduduk Kota Pekanbaru yang berumur 10 

tahun ke atas.  

Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah provinsi 

Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat Pekanbaru khususnya 

dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di jantung Kota Pekanbaru, 

termasuk salah satu perpustakaan "termegah di Indonesia", dengan arsitektur 

yang unik serta telah memiliki koleksi 300 ribu buah buku sehingga tahun 2008. 

Nama perpustakaan ini diabadikan dari nama seorang guru dan sastrawan Riau, 

Soeman Hasibuan.  

Pada tanggal 21 juni 2006 dilaksanakan pemilihan wali kota dan wakil 

wali kota secara langsung, dengan dua pasaangan calon yang ikut serta yaitu 

Erwandy Saleh – Ayat Cahyadi yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan 

Herman Abdullah – Erizal Muluk yang diusung oleh Golkar. Pada tanggal 18 Mei 

2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan wali kota dan wakilnya 

secara langsung oleh masyarakat Pekanbaru, H. Firdaus S,T., M,T, terpilih 

dengan suara terbanyak, namun berdasarkan putusan Mahkamah Konatitusi 

Republik Indonesia hasil tersebut dibatalkan dan mesti diadakan pemungutan 

suara ulang (PSU). Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kota, Gubernur 

Riau Drs. H. Rusli Zainal mengangkat Dr. H. Syamsurizal S.E., M.M., sebagai 

pelaksana tugas (Plt) Walikota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan PSU tanggal 
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21 Desember 2011, Firdaus kembali memenangi pemilihan kepala daerah  Kota 

Pekanbaru, walau dalam pelaksanaan PSU tersebut hanya 253.232 masyarakat 

atau 49% saja yang menggunakan hak pilihnya. 

Pada tanggal 15 Februari 2017 untuk ketoga kalinya diselenggarakan 

pemilihan wali kota dan wakilnya secara langsung oleh masyarakat Pekanbaru, 

Pasangan calon walikota/wakil walikota Kota Pekanbaru    dengan nomor urut 1 

(satu) adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur 

perseorangan. Dengan nama calon walikota DR. H. SYAHRIL, S.Pd, MM dan 

nama calon wakil walikota H. SAID ZOHRIN, SH, MH., Pasangan calon 

walikota/wakil walikota Kota Pekanbaru dengan nomor urut 2(dua) adalah calon 

walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur perseorangan. Dengan nama 

calon walikota H. HERMAN NAZAR, S.H ., M.Si dan nama calon wakil walikota 

DEFI WARMAN, S.Pd., M.Pd., pasangan calon walikota/wakil walikota Kota 

Pekanbaru    dengan nomor urut 3(tiga) adalah calon walikota/wakil walikota 

yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon walikota Dr. H. FIRDAUS, 

ST,. MT dan nama calon wakil walikota H. AYAT CAHYADI, S.Si., Pasangan 

calon walikota/wakil walikota Kota Pekanbaru dengan nomor urut 4(empat) 

adalah calon walikota/wakil walikota yang bertarung dari jalur parpol. Dengan 

nama calon walikota DR. H. M. RAMLI, S.E., M.Si. dan nama calon wakil 

walikota dr. IRVAN HERMAN, dan terakhir Pasangan calon walikota/wakil 

walikota Kota Pekanbaru dengan nomor urut 5(lima) adalah calon walikota/wakil 

walikota yang bertarung dari jalur parpol. Dengan nama calon walikota Drs. H. 

Dastrayani Bibra, M.Si dan nama calon wakil walikota H. Said Usman Abdullah. 

Pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2017-2022 

http://pekanbaru.tribunnews.com/tag/pekanbaru
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adalah pasangan Dr. H. FIRDAUS, ST,. MT dan nama calon wakil walikota H. 

AYAT CAHYADI, S.Si. 

 

4.2.Gambaran Umum KPUD Kota Pekanbaru 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu 

yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan 

Pemilu.KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di 

Provinsi dan Kabupaten/Kota.Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara 

berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari  

pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 

KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU 

Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota. Sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan 

Umum, yangdimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan 

rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 

adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945. 

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. 

Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) 

orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU, 

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorangketua merangkap 
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anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

dipilih dari dan oleh anggota. 

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 

mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh perseratus),  Masa keanggotaaan KPU, KPU Provinsi 

dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah 

atau janji. 

 

4.2.1. Visi dan Misi KPU  

VISI 

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan 

Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, 

demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

MISI 

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki 

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan 

Pemilihan Umum 

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, 

akuntabel, edukatif dan beradab 
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3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, 

efisien dan efektif 

4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil 

dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam 

Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang 

demokratis. 

4.2.2. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU secara umum diatur dalam 

Pasal 8,9, 10 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 adalah: 

- Merencanakan penyelenggaraan Pemilu 

- Menetapkan Organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemilu 

- Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mensosialisasikan dan 

mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu 

- Menciptakan peserta Pemilu 

- Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatenn/Kota 

- Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, sosialisasi 

dan pemungutan suara 

- Menetapkan hasil pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah(DPD), 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) Provinsi dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

- Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu 

- Melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam 

undang-undang. 

Dalam mengejawantahkan fungsi diatas juga diatur bagaimana 

mekanisme kerja KPU dari tingkat pusat, provinsi hingga daerah dalam 

menjalankan fungsi dan kewenangannya.Namun yang perlu digarisbawahi adalah 

kewenangan disini banyak yang masih bersifat pasif dan menempatkan KPU 

sebagai lembaga administrative belaka.Padahal sebagai salah satu pilar 

peyelenggara demokrasi seharusnya KPU dapat lebih bersifat aktif dalam 

menjalankan fungsi dan kewenangannya untuk mewujudkan cita-cita pemilu itu 

sendiri. 

4.2.3. Struktur Organisasi KPU Kota Pekanbaru 

a. Subbagian Program dan Data 

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program 

anggaran pembiayaan kegiatan tahapan pemilu. 

b. Subbagian Hukum 

Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian dan 

penyelesaian sengketa hokum, penyuluhan peraturan yang berkaitan 

dengan pemilu, dan penyiapan verifikasi factual peserta pemilu, secara 

administrasi keuangan dan kampanye 
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c. Subbagian Teknik Pemilu dan Hupmas 

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengola bahan teknis 

penyelenggaraan pemilu dan proses administrasi dan verifikasi 

penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk 

setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, penetapan daerah 

pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon pemilih pemilu calon 

anggota DPRD Provinsi dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga melaksanakan 

pelaynan informasi, serta pendidikan pemilu. 

d. Subbagian Keuangan Umum dan Logistik 

Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan 

anggaran, pelaksanaan anggaran rumah tangga, perlengkapan, keamanan 

dalam tata usaha, pengadaan logistik pemilu anggota DPR, DPD, dan 

DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah, Kepegawaian serta Dokumentasi. 

Tabel 4.2.Nama Anggota KPUD Kota Pekanbaru 

No NAMA JABATAN 

1 AMIRUDDIN SIJAYA SPd. M KETUA 

2 ABDUL RAZAL JER SE Msi ANGGOTA 

3 Dr. YELLU NOFIZA ANGGOTA 

4 MAI ANDRI ANGGOTA 

5 ARWIN ANGGOTA 

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru 
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Nama nama diatas inilah yang diumumkan Komisi Pemilihan Umum 

(KPU) Provinsi Riau sebagai ketua - dan anggota Komisioner KPU Kota 

Pekanbaru dengan masa jabatan periode 2014-2019. 

Tabel 4.3.Nama Pegawai KPUD Kota Pekanbaru 

NO NAMA JABATAN 

1 H. ZUBIR, S.Ag SEKRETARIS 

2 KURNIA APRIANTO, S.Pd, M.Si KASUBBAG KEUANGAN 

UMUM DAN DATA 

3 DODY SETIAWAN, SE KASUBAG PROGRAM DAN 

DATA 

4 GUSMARDI, SH KASUBAG HUKUM 

5 AINI S,SE KASUBAG TEKNIS PEMILU 

DAN HUPMAS 

Sumber: KPUD Kota Pekanbaru 

 


