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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 

itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus 

berkembang menjadi kawasan permukiman baru dan seiring waktu berubah 

menjadi Dusun Payung sekaki yang terletak di muara sungai Siak.Pada tanggal 09 

April tahun 1689, telah diperbaharui sebuah perjanjian antara kerajaan Johor 

dengan Belanda (VOC) dimana dalam perjanjian tersebut Belanda diberi hak yang 

lebih luas. Diantaranya pembebasan cukai dan monopoli terhadap beberapa jenis 

barang dagangan. Selain itu belanda juga mendirikan Loji di Petapahan yang saat 

itu merupakan kawasan yang maju dan cukup penting.  

Karena kapal Belanda tidak dapat masuk ke Petapahan, maka Senapelan 

menjadi tempat perhentian kapal-kapal Belanda, selanjutnya pelayaran ke 

Petapahan dlanjutkan dengan perahu-perahu kecil. Dengan kondisi ini,Payung 

Sekaki atau Senapelan menjadi tempat perkumpulan berbagai 

komoditiperdagangan baik dari luar untuk diangku ke pedalaman, maupun dari 

pedalaman untuk dibawa keluar berupa bahan tambang seperti timah, emas, 

barang kerajinan kayu dan hasil hutan lainnya.  

Terus berkembang Payung Sekaki atau Senapelan memegang peranan 

penting dalam lalu lintas perdagangan. Letak Senapelan yang strategis dan kondisi 
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sungai Siak yang tenang dan dalam membuat perkampungan ini memegang posisi 

silang baik dari pedalaman Tapung maupun pedalaman Minangkabau dan 

Kampar. Hal ini juga merangsang berkembangnya sarana jalan darat melalui rute 

Teratak Buluh (Sungai Kelulut), Tangkerang hingga ke Senapelan sebagai daerah 

yang strategis dan menjadi pintu gerbang perdagangan yang cukup penting.  

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan kerajaan Siak Sri Indrapura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 

disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat 

pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha yang 

dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali  yang 

bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil  Muazamsyah meskipun lokasi pasar 

bergeser di sekitar pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, Senapelan 

yang kemudian lebih populer disebut Pekanbaru resmi didirikan pada tanggal 21 

Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 1784 M oleh Sultan 

Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah pemerintahan Sultan Yahya 

yang kemudia ditetapkan sebagai hari jadi Kota Pekanbaru.Sejak ditinggal oleh 

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah, penguasaan senapelan 

diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu oleh empat datuk besar yaitu datuk 

Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka tidak 

memiliki wilayah sendiri tetapi mendampingi Datuk Bandar. Keempat Datuk 
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tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak dan jalannya pemerintahan berada 

sepenuhnya ditangan Datuk Bandar. 

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan : 

1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh 

seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer 

Go Kung, District menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 

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

Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota B. 

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

6. UU No. 8 tahun 1956, menyempurnakan status kota Pekanbaru sebagai 

Kota Kecil. 

7. UU No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja 

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi 

Ibu kota Provinsi Riau. 

9. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan kota madya Pekanbaru. 

10. UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 
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(sumber : http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/,2018 

4.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

I. Visi : Terwujudnya Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang 

madani 

II. Misi (5) : Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat  

  dengan meningkatkan investasi bidang industri,        

  perdagangan, jasa, dan pemberdayaan ekonomi   

   kerakyatan dengan dukungan fasilitas yang memadai dan    

 iklim usaha yang kondusif. 

III. Tujuan (1) : Meningkatkan perekonomian dan daya saing daerah 

Sasaran  : Terciptanya iklim berusaha dan prasarana perdagangan  

  dan industri yang tertib dan aman. 

IV. Strategi (Untuk mencapai sasaran) 

Fasilitasi penyediaan lapangan kerja 

V. Arah Kebijakan 

1. Pemberian Informasi 

2. Pembangunan blk 

3. Melaksanakan pelatihan tenaga kerja 

VI. Prioritas Daerah 

Peningkatan kemampuan dan kualitas tenaga kerja serta 

pengembangan kewiraushaan. 

(Sumber : http://www.pekanbaru.go.id/visi-koto/,2016) 

http://www.pekanbaru.go.id/sejarah-pekanbaru/,2018
http://www.pekanbaru.go.id/visi-koto/,2016
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4.3 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 

 Kota Pekanbaru terletak antara 101º14’-101º34’ Bujur Timur dan 0º25’-

0º45’ Lintang Utara. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 (7 

September 1987) daetah Kota Pekanbaru diperluas dari 62,96 km², terdiri dari 12 

kecamatan dan 58 keluarahan. Namun dari hasil pengukuran dan pematokan di 

lapangan oleh Badan Pertanahan Nasional Tingkat I Riau, maka ditetapkan luas 

kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 

 Secara umum Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah-daerah berikut : 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

2. Sebelah selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

3. Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan  

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

Kemudian Kota Pekanbaru pada umunya beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum berkisar antara 34,1ºC-35,6ºC dan suhu minimum antara 

20,2ºC-23,0º C curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun. Kelembapan maksimum 

antara 96%-100% . kelembapan minimum antara 46%-62%.  

4.4 Pemerintahan dan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 

Pemerintah Kota Pekanbaru yang memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan 

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah 

kecamatan baru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 

2003 menjadi 12 kecamatan dan 58 kelurahan/desa. Dengan jumlah penduduk 

pada tahun 2013 adalah sebanyak 999.031 juta jiwa. Untuk mengetahui 
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kecamatan dan jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru dapat dilihat pada 

tabel berikut ini : 

Tabel 4.4.1 

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2013 

No  Kecamatan Luas Wilayah (Km²) Jumlah Penduduk 

1.  Tampan  59,81 191.941 

2.  Payung Sekaki 43,24 97.667 

3.  Bukit Raya 22,05 104.519 

4.  Marpoyan Damai 29,74 139.707 

5.  Tenayan Raya 171,27 140.359 

6.  Lima Puluh  4,04 43.675 

7.  Sail 3,26 22.766 

8.  Pekanbaru Kota 2,26 26.862 

9.  Sukajadi 3,76 49.123 

10.  Senapelan  6,65 38.004 

11.  Rumbai 128,85 72.338 

12.  Rumbai Pesisir 157,33 72.070 

Jumlah 632,26 999.031 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2017 

Dari Tabel diatas dapat diketahui luas keseluruhan wilayah Kota Pekanbaru 

adalah 632,26 Km², wilayah terluas terdapat di Kecamatan Tenayan Raya dengan 

luas 171,27 Km². 

Akan tetapi luasnya wilayah suatu Kecamatan tidak menentukan besarnya jumlah 

penduduk. Dari tabel diatas jumlah penduduk sebanyak 191.941 jiwa, dan jumlah 

penduduk yang paling kecil terdapat di Kecamatan Sail dengan jumlah penduduk 

22.766 jiwa. 

4.5 Gambaran Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Menurut  Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 85 Tahun 2013 tentang 

perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 18 Tahun 2008 Tentang 

Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan 
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Pemerintah Kota Pekanbaru. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru terdiri 

dari Kepala Satuan, Sekretaris, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 

daerah, Bidang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Sumber 

Daya Aparatur, Bidang Perlindungan Masyarakat, Unit Pelaksana SATPOL PP 

Kecamatan, Kelompok Jabatan Fungsional, Adapun fungsi, wewenang dan  tugas 

dari beberapa bidang diatas adalah : 

4.5.1 Fungsi Satpol PP  

Dalam melaksanakan Tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan program dan Pelaksanaan Penegakan PERDA, 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat serta 

Perlindungan masyarakat; 

b. Pelaksanaan Kebijakan Penegakan PERDA dan Peraturan Kepala 

Daerah  

c. Pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat di Daerah 

d. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Masyarakat 

e. Pelaksanaan koordinasi Peraturan Daeah, dan Peraturan Kepala Daerah 

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

dengan Kepolisisan Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai 

Negri Sipil Daerah, atau aparatur lainnya 

f. Pelaksanaan Tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah 
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4.5.2 Wewenang Satpol PP 

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi SATPOL PP juga mempunyai 

wewenang sebagai berikut : 

a. Melakukan tindakan Penertiban Non Yustisial terhadap warga 

masyarakat, Aparatur/Badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah  

b. Menindak warga/masyarakat, Aparatur atau badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas dan penyelenggaraan 

perlindungan masyarakat 

d. Melakuan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur/ 

badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah dan 

Peraturan Kepala Daerah 

e. Melakukan tindakan administrative terhadap warga masyarakat, 

aparatur/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas PERDA atau 

Peraturan Kepala Daerah.  

 

4.5.3 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas : 

a. Merencanakan dan merumuskan kebijakan bidang Satuan Polisi Pamong 

Praja dan Perlindungan hukum; 

b. Memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas poko dan fungsi 

Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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c. Menyusun dan melaksanakan program pelaksanaan Penegakan Peraturan 

Daerah dan Peraturan Wali Kota, penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketentraman serta perlindungan masyarakat 

d. Melaksanakan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan 

Walikota serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman 

Masayarakat  dengan kepolisian negara Republik Indonesia. Penyidik 

Pegawai Negri Sipil daerah dan atau aparatur lainnya; 

e. Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan 

hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan 

Peraturan Walikota; 

f. Melaksanakan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) bidang pemerintahan dalam negri (penegakan peraturan daerah); 

g. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daera; 

h. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat 

Negara dan Tamu Negara; 

i. Melaksanakan pengamanan dan penertiban aset yang belum 

teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

j. Membantu pengamanan dana penertiban penyelenggaraa pemilihan umum 

dan pemilihan Gubernur 

k. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian 

daerah dan/atau kegiatan yang berskala missal; 
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l. Membina dan menyelenggarakan anggota SATPOL PP dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan pencapaian organisasi 

m. Membina dan mengawasi pelaksanaan norma, standar pedoman dan 

petunjuk operasional bidang satuan polisi pamong praja dan perlindungan 

masyarakat 

n. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing. 

o. Memberi petunjuk kepada bawahan secara tertulis atau lisan agar 

pelaksanaan tugas efisien dan efektif 

p. Mengatur tugas dan pelaksanaan secara prioritas 

q. Memfasilitasi tugas dan cara konsultasi dan kunjungan kerja 

r. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan 

s. Melaporkan tugas kepada atasan secara berkala secara tertulis maupun 

lisan 

t. Melaksanakan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh 

Walikota sesuai dengan prosedur akan peraturan perundang-undangan. 

4.5.4 Sekretaris mempunyai tugas : 

a. Menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. Mengkoordinir penyusunan rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja; 
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c. Menyelenggarakan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program, evaluasi dan pelaporan 

d. Mewakili kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak 

berada ditempat; 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian; 

f. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengatur rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan 

g. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi 

setiap bidang sebagai pertanggungjawaban; 

h. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan 

keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan  

gedung kantor 

i. Mengendalikan dan meaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang tata usaha, sandi, telekomunikasi, rumah tangga, 

perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan penatausahaan aset dan 

penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing-masing 

k. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif 

l. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas tugas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 
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m. Memfasilitasi tugas-tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, 

sosialisasi dan bimbingan teknis; 

n. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut 

o. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis 

p. Melaksanakan tuga-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

1) Sekretariat terdiri dari : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

2. Sub Bagian Keuangan dan Penatausahaan aset 

3. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan 

2) Setiap sub bagian sebagaimana diatas dipimpin oleh seorang kepala sub 

bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.   

4.5.5 Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja bidang 

penegakan perundang-undangan daerah berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan 

peraturan perundang-undangan; 

c. Memfasilitasi, koordinasi dan melaksanakan penyelidikan serta 

penyidikan penegakan peraturan perundang-undangan daerah; 
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d. Memfasilitasi dan koordinasi serta melaksanakan operasi yustisi 

terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah dengan 

instansi terkait 

e. Menyelenggarakan pengunpulan data dan informasi serta upaya 

pemecahan masalah yang berkaitan dengan penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah 

f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan 

petunjuk operasional bidang penegakan perundang-undangan daerah 

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing 

h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif 

i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan  

j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, 

sosialisasi dan bimbingan teknis 

k. Mengevalusai tugas berdasarkan informasi, data laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis 

m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah terdiri dari : 

1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, Penyuluhan 

2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan 

4.5.6 Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 

mempunyai tugas: 

a. Menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Bidang 

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan sebagai pedoman 

dalam pelaksanaan tugas; 

b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dan pengendalian dalam 

penegakan peraturan perundang-undangan daerah 

c. Melakukan fasilitasi dan koordinasi kerja sama dengan aparat terkait dalam 

penegakan perundang-undangan daerah; 

d. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi 

permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan 

dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

e. Melaksanakan tugas pengamanan dan pemeliharaan ketertiban umum dan 

ketentraman masyarakat; 

f. Memfasilitasi dan melaksnakan penyelenggaraan patroli  

g. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; 

h. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau scara lisan agar 

bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing 
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i. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

j. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan  

k. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi,kunjungan kerja, sosialisasi dan 

bimbingan teknis 

l. Mengevalusai tugas berdasarkan informasi, data, laporan, yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut 

m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan mapun tertulis  

n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya  

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terdiri dari : 

1. Seksi Operasional dan Pengendalian 

2. Seksi Kerja Sama 

Setiap seksi sebagaiman tersebut diatas masing-masing dipimpin oleh 

seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah. Kepala 

Seksi Operasi dan Pengendalian, mempunyai tugas : 

a. Merencanakan dan melaksanakan program kerja operasi dan pengendalian 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan petunjuk atasan 

sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas; 
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b. Menyelenggarakan pelaksanaan operasi dalam penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah; 

c. Melaksanakan pengendalian operasional dalam penegakan peraturan 

perundang-undangan daerah; 

d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi untuk penghentian, penutupan dan 

pembongkaran terhadap kegiatan yang melanggar peraturan perundang-

undangan daerah; 

e. Menyusun rencana dan koordinasi pelaksanaan sanksi administrative yang 

berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah; 

f. Menyusun dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk 

operasional bidang operasi dan pengendalian; 

g. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahn mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing; 

h. Memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara lisan 

agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif; 

i. Mengatur pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan; 

j. Memfasilitasi tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi 

dan bimbingan teknis  

k. Mengevaluasi tugas berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima 

untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih lanjut; 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan  secara lisan maupun 

tertulis; 
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m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

4.5.7 Keadaan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya (TUPOKSI), Satuan 

Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru didukung oleh sumber daya aparatur, yaitu 

terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, Kepala 

Seksi, dan Staf. Dengan jumlah PNS 131 orang, CPNS 5 orang, berjenis kelamin 

laki-laki 114 orang, dan perempuan 22 orang. Untuk mengetahui jumlah pegawai 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel berikut ini : 

Tabel 4.5.1 Jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru 

 

No  Uraian Jumlah 

1.  Kepala Badan 1 

2.  Sekretaris 1 

3.  Kepala Bidang 4 

4.  Kepala Sub Bidang 3 

5.  Kepala Seksi 8 

6.  Staf 119 

Jumlah 136 

   Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru, 2017 

Dari tabel diatas dapat diketahui jumlah terbesar sumber daya aparatur 

Satuan Polisi Pamong Paraja Kota Pekanbaru terdapat pada Staf dengan jumlah 

119 orang. Dengan jumlah staf yang banyak itu tentunya sangat diharapkan setiap 

kebijakan atau peraturan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah kota Pekanbaru 

dapat ditegakkan dengan baik. 



 

53 

 

 

 

4.6 Gambaran Umum Tentang Hiburan Karaoke Di Kota Pekanbaru 

Kota Pekanbaru menjadi pusat investasi bagi pengusaha bisnis yang ada di 

luar daerah. Kota pekanbaru menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia dengan 

bisnis tempat hiburan yang semakin banyak. Hiburan karaoke menjadi salah satu 

tempat hiburan yang sangat diminati oleh masyarakat kota Pekanbaru. Apalagi 

banyaknya kampus-kampus yang ada di kota Pekanbaru sehingga banyaknya 

mahasiswa yang menghabiskan waktunya berkaraoke disana. Hal ini tentu 

menjadi daya tarik bagi pebisnis karaoke untuk membuka usha karaokenya di kota 

Pekanbaru.  

Hiburan Karaoke yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 

2002 tentang hiburan umum. Pebisnis karaoke harus menuuti aturan yang ada 

dalam Peraturan Daerah tersebut. Berikut adalah data banyak karaoke yang ada di 

Kota Pekanbaru : 

Tabel 4.6.1Daftar Tempat Karaoke di Kota Pekanbaru 

No 
Nama Hiburan 

Karaoke 
Alamat 

Memiliki 

Izin 

Yang Belum 

Memiliki 

Izin 

1.  
New Queen Place Jl. Teungku Umar 

No. 1 
√ - 

2.  
Terminal 8 Jl. Jendral 

Sudirman No 106 c 
√  

3.  
Super Idol Komplek Mal SKA 

blok E no 64 
- √ 

4.  
Maestro Jl. Soekarno Hatta 

no 127 
√  
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5.  Sing Karaoke Jl. Hang tuah - √ 

6.  
Arena 

Enterteintment 

Jl. Tuanku tambusai 

no. 01 
√ - 

7.  Lyrics Jl. HR. Soebrantas  √ - 

8.  
New Paragon Jl. Sultan Syarif 

Kasim 
- √ 

9.  
Super Idol Komp. Mall SKA 

blok e no. 61 
- √ 

10.  
Family box Jl. K. Imam 

Munandar 
√ - 

11.  
Family Box Jl. Tuanku 

Tambusai 306 
√ - 

12.  New KTV Permata Jl. Khadijah Ali - √ 

13.  Happy Puppy Jl. Riau no. 45 √ - 

14.  Family Box Jl. HR Soebrantas √ - 

15.  
Ev Harmony Jl. Yos Sudarso no. 

122 A-E 
√ - 

16.  
K-cube Jl. Sultan Syarif 

Kasim No. 91/93 
- √ 

17.  
Eva Karaoke Jl. SM Amin Rt. 

005/Rw 07 
√ - 

18.  Ce 7 Pool & KTV Jl. Cempaka √ - 

19.  
MP International 

Ex Club 

Jl. T. Umar Mal 

Pekanbaru 
√ - 

20.  
Arena 

Entertainment 

Jalan Tuanku 

Tambusai 
√ - 

21.  
Rini Salon dan 

Karaoke 

Jl. Siak II 
- √ 

22.  Karaoke sch Jl. Riau  √ - 

23.  IEC Jl. Riau √ - 
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24.  Inul Vizta Jl. Soekarno Hatta √ - 

25.  Rosa Jl. Sudirman √ - 

26.  
Karatama Tri 

Vision 

Jl. Yos Sudarso 
√ - 

27.  
Anggun M 

Karaoke 

Jl. Tuanku 

Tambusai 
√ - 

28.  Kenari Jl. Arengka  - √ 

29.  Bintang Jl. Arengka - √ 

30.  Kenari Jl. Arengka - √ 

31.  Bintang Jl. Arengka - √ 

32.  Planet Jl. Arengka - √ 

33.  
Violet Jl. Tuanku 

Tambusai 
- √ 

34.  Local Pantry Jl. Riau - √ 

35.  Delli Karaoke Jl. Soekarno Hatta - √ 

36.  
Dancing Karaoke Jl. Jendral 

Sudirman 
√ - 

37.  Yumaiko Karaoke Jl. Soekarno Hatta - √ 

38.  R2 Jl. Soekarno Hatta - √ 

39.  
Love Song 

Karaoke 

Jl. Soekarno Hatta 
- √ 

Jumlah 39 21 18 

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota    

                Pekanbaru 2017 


