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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis

Kota Pekanbaru merupakan Ibu kota Provinsi Riau, memiliki fungsi sebagai

pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pusat industri, pusat

pelayanan jasa dan pusat pelayanan lainnya. Hal tersebut didukung oleh

tersedianya sarana dan prasarana pehubungan darat, sungai dan udara.Terletak

antara 101 14’ – 101 34’ Bujur Timur dan 0 25’ – 0 45’ Lintang Utara. Kota

pekanbaru berbatasan dengan daerah :

1. Sebelah Utara : Kab Siak & Kab Kampar.

2. Sebelah Selatan : Kab Kampar & Kab Pelalawan.

3. Sebelah Barat : Kab Siak & Kab Pelalawan.

4. Sebelah Timur : Kab Kampar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, tanggal 7

September 1987, Kota Pekanbaru memiliki luas 632,26 Km2 yang terdiri dari 8

kecamatan. Kemudian dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 jumlah

kecamatan di Kota Pekanbaru dimekarkan menjadi 12 kecamatan dengan 58

kelurahan/desa.

Posisi strategis Kota Pekanbaru yang terletak di jalur lintas timur Pulau

Sumatra dan mudah dilalui oleh arus lintas dari ujung utara sampai ujung selatan

Pulau Sumatra memberikan berbagai pengaruh serta peluang bagi perkembangan

perekonomian.Letak Kota Pekanbaru secara geografis sangat strategis yang
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terletak di tengah-tengah Pulau Sumatra dan merupakan dataran yang mudah

untuk dikembangkan.

Kota Pekanbaru dalam melaksanakan roda pemerintahan dan roda

pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan

tantangan yang muncul sesuai dengan sosial, ekonomi, politik, dan lainya dalam

masyarakat.Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar Dekonsentrasi

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No.03 Tahun

2004.

4.2 Sejarah Singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 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 Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Walikota Melalui Sekertaris Daerah Kota Pekanbaru.

Sampai saat ini, dalam masyarakat pada umumnya masih sulit untuk

membedakan antara Perindustrian dan Perdagangan yang sepintas hampir sama

artinya, namun sebenarnya cukup jauh berbeda artinya. Sebelum diundang-

undangkan Ordinasi Tera Tahun 1923 (Ijk Ordonantie 1923) masyarakat

Indonesia pada umumnya dalam hal penyerahan barang, baik bentuk cair, padat

maupun gas mereka menggunakan suatu ukuran tradisional seperti elo, kali, depa,

cupak, hasta dan lain sebagainya dalam dunia perdagangan.
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Atas kejelian pemerintah waktu itu yang masih dalam situasi penjajahan

Belanda, untuk mewujudkan perlindungan konsumen dan pemerintah waktu itu

tepat tanggal 24 Februari 1923 dengan Staatblad No.57 yang berisikan pokok-

pokok peraturan yang antara lain :

Sistem Matrik mulai diperkenalkan dan wajib untuk dipakai didalam dunia

Perindustrian dan Perdagangan. Diwajibkan kepada masyarakat untuk Tera dan

Tera Ulang. Dibentuk jabatan khusus pelaksanaan Ordonasi 1923 (Dienset Van

Het Ijkwejen) yang merupakan cikal bakal dari direktorat Metrologi.

Secara kronologis dapat diuraikan perkembangan Perindustrian dan

Perdagangan Kota Pekanbaru dengan dasar hukum serta institusi yang

pelaksanaannya sebagai berikut :

a. 24 Februari 1923 Lahirlah Ordinasi Tera 1923 (Staatblad No.157)

b. 01 Januari 1928 Lahirlah Ordinasi Tera 1923 (Staatblad No.225)

c. 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hokum

d. 01 Juli 1949 Lahir Ordonansi Tera 1949 (Staatblad No.157)

e. 01 November 1962 Jabatan Metrologi diubah menjadi direktorat Metrologi

Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan 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.

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 Kota Pekanbaru.
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4.3 Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota

Pekanbaru

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru

dapat di lihat di bawah ini :

1. Kepala DinasPerdagangan dan Perindustrian

2. Sekretaris, membawahi:

a. Sub Bagian Umum

b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Program

3. BidangTertib Perdagangan danPerindustrian, membawahi :

a. Seksi Pengawasan Metrologi

b. Seksi Pengawasan Perdagangan

c. Seksi Pengawasan Perindustrian

4. Bidang Perdagangan, membawahi :

a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan

b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

5. Bidang Pasar, membawahi :

a. Seksi Pengembangan Pasar

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL

c. Seksi Retribusi

6. Bidang Perindustrian :

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri
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b. Seksi Sarana dan Usaha Industri

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

4.4 Uraian Tugas Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 3 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Pekanbaru, maka Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut:

1. Kedudukan

a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah

Kota Pekanbaru.

b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui

Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai Tugas melaksanakan

kewenangan otonomi daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

DinasPerindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota

Pekanbaru.

b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
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c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru.

d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas.

4. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai wewenang sebagai

berikut :

a. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan.

b. Mendorong penyelenggaan barang kemitraan industri kecil, menengah, dan

sektor ekonomi lainnya.

c. Penyelenggaraan perlindungan konsumen.

d. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan

keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral.

e. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok.

f. Pemberian izin industri dan kawasan industri.

g. Pemberian perizinan dibidang Industri dan Perdagangan, termasuk izin

kawasan industri.

h. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan

keterampilan pengrajin.

i. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan usaha.

j. Pengendalian pencemaran limbah industri.

k. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang berkaitan

dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan lingkungan dan moral.
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l. Fasilitas kegiatan distribusi bahan-bahan pokok.

m. Penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP ( Ukuran, Takaran, Timbangan,

dan Perdagangan.

n. Pemberian izin gudang.

o. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang.

p. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan,

kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya

Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM).

q. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industry dan

perdagangan Daerah.

r. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam bidang

Industri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakan oleh Kota.

s. Penyusunan rencana Industri dan Perdagangan Daerah.

t. Perizinan di bidang Industri dan Perdagangan Daerah.

u. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produk Industri dan Perdagangan

sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

v. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Industri dan Perdagangan.

w. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan.

x. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan.

y. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan.

z. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah.

Uraian tugas dan fungsi yang ada disetiap Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
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Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan Urusan Pemerintahan

Daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru berdasarkan

Azaz Otonomi Daerah.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan di bidang Perindustrian dan

Perdagangan.

b. Perumusan kebijaksanaan teknis pembinaan serta pelaksanaan tugas di bidang

Perindustrian dan Perdagangan.

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup

tugasnya.

2. Bidang Perdagangan

Subdin Perdagangan mempunyai fungsi mengkoordinasikan, membina dan

merumuskan peningkatan dan pengembangan kemampuan pengusaha,

bimbingan terkait pengembangan ekspor-impor serta evaluasi pelaporan.

Uraian tugas sebagai berikut :

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengetahuan kemampuan

teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan kegiatan perdagangan dan

persaingan usaha serta standarisasi.

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan usaha

pengembangan Ekspor dan Impor.

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarahan dan penyuluhan

tyerhadap dunia usaha perdagangan dalam peningkatan mutu serta menunjang

hasil produk usaha kecil dan menengah (UKM) supaya berorientasi ekspor.
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d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan teknik pendidikan

standar mutu kepada dunia perdagangan.

e. Mengkoordinasikan, membina dan penyiapan rencana dan program penciptaan

iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan.

f. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap

perdagangan, kemetrologian, pendaftaran perusahaan serta evaluasi hasil

kegiatan di bidang tersebut.

g. Mengkoordinasikan, membina serta melaksanakan penyidikan terhadap

perusahaan yang melanggar ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib

Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya.

Bidang Perdagangan terdiri dari 3 seksi :

1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan

2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan

3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perdagangan.

1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang

informasi dan regulasi perdagangan.

Uraian fungsi sebagai berikut :

a. Pelaksanaan dukungan, bantuan serta kerjasama

b. Pelaksanaan memberikan dukungan dan bantuan
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c. Pengolahan, penyajian informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib

Daftar Perusahaan

d. Pengolahan, penyajian peraturan perdagangan dalam negeri

e. Penyediaan data tentang Wajib Daftar Perusahaan

f. Penyusunan program kerja

g. Pelaksanaan pelayanan umum

h. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya

i. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan

masalah

j. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan

k. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya

Uraian tugas sebagai berikut :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang

diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana rencana

kegiatan seksi informasi perusahaan

c. Memberikan dukungan, bantuan serta kerjasama terhadap upaya peningkatan

pendaftaran perusahaan.

d. Memberikan dukungan dan bantuan terhadap sosialisasi Wajib Daftar

Perusahaan.

e. Mengolah, menyajikan informasi perusahaan dan menganalisa data Wajib

Daftar Perusahaan yang diterima dari laporan bulanan penerbit Tanda Daftar

Perusahaan.
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f. Menyediakan data tentang Wajib Daftar Perusahaan yang merupakan sumber

informasi resmi.

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas

dan fungsinya

2. SeksiPengawasanUsaha dan Jasa Perdagangan

Seksi Usaha Perdagangan dan Metrologi mempunyai tugas melaksanakan

pekerjaan dan kegiatan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan

penyediaan barang dan stabilitas harga barang di pasar bebas (terutama bahan

kebutuhan pokok masyarakat), penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan

dalam rangka menunjang kelancaran perdagangan dan Operasi Pasar di Kota

Pekanbaru serta penyaluran pengawasan kemetrologian.

Uraian tugas sebagai berikut :

a. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang

diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

b. Menyusun rencana kegiatan Seksi Usaha Perdagangan dan sebagai acuan

dalam menjalankan tugas.

c. Melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengadaan, penyaluran dan

harga kebutuhan pokok dan barang strategis.

d. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam rangka kelancaran

pengadaan, penyaluran dan pemantuan harga bahan kebutuhan pokok dan

barang strategis.

e. Melakukan inventarisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha terutama

Distributor/Pedagang Besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok
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dan barang strategis dan memberikan rekomendasi guna penerbitan SIUP M-B,

Keagenan/Distributor, Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar ( PKAPT ) serta

Berita Acara Pemeriksaan Gudang.

f. Merekapitulasi, menginformasikan serta melaksanakan pengawasan terhadap

penerbitan SIUP, TDP, Agen/Distributor, Asosiasi dan Gudang di Kota

Pekanbaru.

g. Melakukan pengawasan dan penyaluran terhadap penggunaan alat-alat ukur,

takar, timbang dan perlengkapan ( UTTP ) serta melaksanakan tugas metrologi

lain yang bekerjasama dengan Balai Metrologi Disperindag Provinsi Riau.

h. Memberikan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka melaksanakan

Operasi Pasar bahan pokok dan barang penting.

i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan

Melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan di bidang

Pengembangan Perdagangan dan Promosi.

Uraian fungsi sebagai berikut :

a. Pemberian dukungan dan bantuan kerjasama terhadap bimbingan, informasi

dan fasilitas.

b. Pengendalian barang-barang impor.

c. Peningkatan barang-barang ekspor, pengawasan terhadap mutu barang-barang

impor dan yang akan diekspor.
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d. Persiapan, meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan Angka

Pengenal Impor (API) Umum.

e. Pemprosesan permohonan, pemberian, pencabutan Angka Pengenal Impor

(API) Umum.

f. Pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan impor dan

ekspor.

g. Penyusunan program kerja

h. Pelaksanaan pelayanan umum

i. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya

j. Penginventarisasian permasalahan dan penyaiapan bahan petunjuk pemecahan

masalah.

k. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan

l. Pengendalian, pengawasan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

m.Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Uraian tugas sebagai berikut :

a. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan program dan rencana kegiatan

pembinaan dan pengembangan impor-ekspor.

b. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap bimbingan dan

informasi, fasilitas yang dibutuhkan bagi peningkatan dan pengembangan

perdagangan terutama di bidang impor dan ekspor.

c. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama terhadap pengendalian barang-

barang impor.
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d. Memberikan dukungan dan kerjasama terhadap upaya peningkatan barang-

barang ekspor terutama pengembangan ekspor produk Usaha Kecil dan

Menengah (UKM).

e. Memberikan dukungan dan bantuan kerjasama dalam upaya pengawasan

terhadap mutu barang-barang impor dan yang akan diekspor.

f. Mempersiapkan,meneliti dan memproses terhadap permohonan penerbitan

Angka Pengenal Impor (API) Umum.

g. Mempersiapkan, meneliti dan memproses permohonan, pemberian, pencabutan

Angka Pengenal Impor (API) Umum.

h. Melakukan pendataan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan

impor dan ekspor.

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

tugas dan fungsinya.


