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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TENTANG DINAS PERINDUSTRIAN DAN 

PERDAGANGAN KOTA PEKANBARU 

 

 

4.1 Sejarah Singkat  Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang 

Pemerintahan Daerah/Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60).  Sebagai tindak 

lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001, telah dibentuk 

susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di Kota 

Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Wali Kota Pekanbaru di 

Pekanbaru Monor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan 

Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru  terletak di Jalan Teratai No. 83 Pekanbaru. Pada bagian berikutnya 

akan penulis jelaskan lebih detail lagi mengenai tugas dan fungsi dari Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan tersebut. 

4.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

4.2.1 Visi 

Terwujudnya pusat perdagangan dan jasa yang didukung oleh industri 

yang mapan, guna menunjang ekonomi rakyat yang tinggal di Kota 

Pekanbaru. 
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4.2.2 Misi 

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang merata. 

2. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan. 

3. Meningkatkan mutu produksi industri yang mempunyai daya saing dan 

bertanggungjawab. 

4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme bidang industri dan perdagangan. 

5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat. 

6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama  dalam pengembangan pasar, 

distribusi, promosi peningkatan penggunaan produksi dalam negeri 

dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan konsumen. 

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru 

4.3.1 Tujuan 

Misi Disperindag Kota Pekanbaru di implementasikan dalam bentuk jangka 

menengah . Tujuan ini menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan 

yang ingin dicapai. Pencapaian dilakukan dengan membuat skala prioritas untuk 

memfokuskan arah semua program dan seluruh aktifitas Disperindag Kota 

Pekanbaru. Adapun tujuan yang telah ditetapkan tersebut yaitu sebagai berikut: 

a. Terwujudnya iklim usaha yang kondusif serta ketersediaan barang 

kebutuhan pokok dan strategis lainnya bagi masyarakat. 



 38 

b. Terwujudnya pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan struktur 

industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan. 

c. Memperluas dan mendorong kesempatan berusaha serta terwujudnya 

struktur industri dan perdagangan yang kaut sehingga mampu bersaing 

di pasae global (Global Market). 

d. Terciptanya SDM aparatur Disperindag Kota Pekanbaru yang 

profesional dan tersedianya tenaga pembina/instruktur pelaku usaha 

industri dan perdagangan yang menguasai IPTEK. 

e. Terwujudnya pusat informasi dan meningkatkan kerjasama industri dan 

perdagangan baik lokal, regional maupun nasional. 

4.3.2 Sasaran 

Sasaran jangka menengah Disperindag Kota Pekanbaru menggambarkan 

hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan dalam lima tahun mendatang. Sasaran merupakan target kualitatif dari 

Disperindag Kota Pekanbaru sehingga pencapaian target dijadikan sebagai ukuran 

kinerja yang sifatnya lebih konkrit dan rill daripada tujuan.  

Sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yaitu: 

a. Meningkatkan perlindungan hak konsumen sesuai dengan ketentuan 

dan undang-undang yang berlaku. 

b. Meningkatkan pembinaan industri dengan memperhatikan rumah 

lingkungan. 
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c. Meningkatkan mutu melalui sistem permodalan, kemitraan dan 

peningkatan IPTEK pelaku usaha bidang industri dan perdagangan. 

d. Meningkatnya pengetahuan para pelaku usaha bidang industri dan 

perdagangan 

e. Menyediakan informasi pasar kepada pelaku usaha  industri dan 

perdaganagn dan meningkatnya kerjasama industri dan perdagangan 

dalam dan luar negeri dalam rangka memperluas akses pasar. 

4.4 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kantor Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Kota Pekanbaru 

Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru yang 

selanjutnya disingkat dengan DISPERINDAG adalah instansi berkedudukan di 

Pekanbaru. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas 

melakukan sebagian tugas pokok Kantor Pemerintahan di pekanbaru. Sebagai 

instansi Pemerintah, Dinas Perindustian dan Perdagangan mempunyai fungsi 

yaitu: 

1. Sinkronisasi rencana dan program pembangunan industri dan 

perdagangan atas dasar keterpaduan kebijaksanaan propinsi dan 

daerah. 

2. Pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan 

perdagangan disesuaikan dengan pengembangan konsumen. 

3. Konsultasi dengan pemerintah Pekanbaru dan melaksanakan hubungan 

kerjasama dengan instansi/dinas terkait serta organisasi asosiasi dunia 

usaha di wilayah/daerah/kabupaten/kota. 
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4. Pengawasan mutu dan pemantauan penerapan standar sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

5. Bimbingan dalam usaha perbaikan dan peningkatan mutu barang dan 

jasa dalam rangka pemasaran dalam negeri ekspor. 

6. Pengawasan dan pengendalian ternis terhadap pelaksanaan 

kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan industri dan 

perdagangan. 

7. Urusan tatausaha kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan. 

Menurut surat keputusan Wali Kota Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001, 

tentang susunan organisasi kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

Pekanbaru terdiri dari : 

a. Sub Dinas Keuangan 

b. Sub Dinas Program 

c. Sub Dinas Kepegawaian Umum dan Perlengkapan 

d. Sub Dinas Perindustrian 

e. Sub Dinas Bidang Pasar 

f. Sub Dinas Perdagangan 

g. Sub Dinas Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

h. Kelompok Jabatan Fungsional 
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a) Sub Keuangan 

Sub Kuangan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan 

merumuskan pengelolaan urusan umun, keuangan, kepegawaian dan 

perlengkapan dengan urusan tugas sebagai berikut: 

1. Mengkoordinasikan/membina dan merumuskan rencana program kerja 

tahunan. 

2. Mengkoordinasikan, membina dan  merumuskan pedoman dan 

petunjuk tatalaksana administrasi umum, perlengkapan, inventaris, 

kepegawaian serta keuangan. 

3. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan  rencana anggaran 

dinas. 

4. Sub Bagian Umum Perlengkapan, mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan pengelolaan dan pembinaan tatausaha, rumahtangga dan 

perlengkapan serta perumusan kebijaksanaan fasilitas pelaksanaan 

pengelolaan perlengkapan, protokol serta kearsipan berdasarkan 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas merumuskan, membina dan 

melaksanakan  pengelolaan dan pembinaan keuangan dilingkungan, 

serta merumuskan kebijakan fasilitas peraturan perundang-undnagan 

yang berlaku. 

6. Sub Bagian Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian dilingkungan 
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dinas serta perumusan kebijakan fasilitas kepegawaian dinas 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

b) Sub Penyusunan Program 

Sub Dinas Program mempunyai tugas mengkoordinasikan, 

membina dan merumuskan kebijakan dan rencana pengembangan dibidang 

industri perdagangan dilingkungan kantor dinas dan perdagangan Kota 

Pekanbaru. Sub Dinas Program terdiri dari: 

1. Seksi Penyusunan Program 

Seksi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

penyusunan rencana program dinas, pengawasan bimbingan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Seksi Data dan Informasi 

Seksi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

penyusunan dan penyiapan informasi dibidang industri dan 

perdagangan. 

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian 

Seksi ini mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

pengawasan dan pengendalian terhadap rencana dan program 

dilingkungan dinas perindustrian dan perdagangan Kota Pekanbaru. 

4. Seksi Evaluasi dan Pelaporan 

Seksi ini mempunyai tugas merumuskan, membina dan melaksanakan 

evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan industri dan 

perdagangan. 
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c) Sub Dinas Perindustrian 

Sub Dinas Perindustrian mempunyai tugas mengkoordinasikan, 

membina dan merumuskan bimbingan teknis pembinaan dan 

penyuluhan dunia usaha industri, pengembangan serta teknis 

pendidikan standar mutu industri. Sub Dinas Perindustrian terdiri dari: 

1. Seksi Bimbingan Usaha dan Penyuluhan 

2. Seksi Sarana dan Usaha Industri, mempunyai tugas merumuskan 

dan melaksanakan pembinaan dan peningkatan usaha 

perindustrian. 

3. Seksi Kerjasanma dan Informasi Industri 

d) Sub Dinas Perdagangan 

Sub Dinas Perdagangan mempunyai tugas mengkordinasikan, 

membina dan merumuskan peningkatan dan pengembangan ekspor dan 

kegiatan impor serta evaluasi dan pelaporan. Sub Dinas Perdagangan 

terdiri dari: 

1. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan 

2. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan 

3. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan 

e) Sub Dinas Bidang Pasar 

1. Seksi Pengembangan Pasar 

2. Seksi Kebersihan dan Ketertiban Pasar 

3. Seksi Retribusi 
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f) Sub Dinas Bidang Tata Terib Perdagangan dan Perindustrian 

Sub Dinasnya sebagai berikut: 

1. Seksi Pengawasan Metrologi 

2. Seksi Pengawasan Perdagangan 

3. Seksi Pengawasan Perndustrian 

g) Jabatan Fungsional 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan tugas sesuai 

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari atas 

sejumlah fungsional yang duatur berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku yang dipimpin oleh seorang tenaga senior yang 

ditunjuk oleh kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota 

Pekanbaru.  

4.5 Kondisi Geografis dan Demografis Kecamatan Tampan 

 

Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

Provinsi Riau. Kecamatan Tampan merupakan salah satu Kecamatan di Ibukota 

Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah  

Tingkat I Riau, tanggal 20 September 1996 Nomor KPTS: 151/IX/1996. 

Secara geografis, lokasi penelitian berada pada koordinat 101°22’45”BT-

101°23’ 09”BT DAN 0° 28’ 41”-LU-0° 29’09”LU memiliki luas wilayah 58,81 

km². Kecamatan Tampan merupakan wilayah terluas dibandingkan kecamatan 
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lain yang ada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga adanya wacana pemekaran 

menjadi dua kecamatan, yakni kecamatan Tampan dan Kecamatan Tuah Karya. 

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru, luas wilayah 

Kecamatan Tampan adalah 4.872 Km² atau sama dengan 9,46% dari luas Kota 

Pekanbaru, yang sebagian besar wilayahnya digunakan untuk perumahan atau 

pekarangan. Begitu luas dan banyak dihuni oleh Mahasiswa yang sedang 

menempuh dunia pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru tersebut. 

Kondisi iklim dan cuaca di Kecamatan Tampan mengikuti iklim Kota 

Pekanbaru pada umumnya yang beriklim basah, tipe A klasifikasi Schmidt dan 

Ferguson. Suhu berkisar antara 21,6°-35,0°C dengan rata-rata 28,0°C, sedangkan 

kelembaban udara berkisar antara 57,9%-93,2% dengan rata-rata 74,6% dan 

tekanan udara 1.007,2 Mb-1.013,0 Mb, dengan rata-rata 1,010,1 Mb serta 

mempunyai kecepatan angin 7-8 Knot/jam. Curah hujan antara 1.408 mm/th-

4.344 mm/th, dengan rata-rata curah hujan mencapai 2.938 mm/th dan hari hujan 

selama 198 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai April dan 

September sampai Desember. Musim Kemarau terjadi pada bulan Mei sampai 

Agustus. Keadaan topografi Kecamatan Tampan yaitu datar dengan kelerengan 

antara 0-8%, dan ketinggian lokasi lebih kurang 20 m dpl. Jenis tanahnya adalah 

brown forest soil. Kondisi tekstur tanahnya berupa lempung dengan tingkat 

kesuburan sedang. 
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Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru terdiri dari 4 kelurahan, 54 rukun 

warga (RW), dan 394 rukun tetangga (RT). 4 kelurahan yang berada 

dilingkungan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu Kelurahan Simpang 

Baru, Kelurahan Sidomulyo, Kelurahan Tuah Karya dan Kelurahan Delima. 

Kecamatan Tampan juga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah 

penduduk terbanyak di Kota Pekanbaru. Jumlah penduduk yang tinggi terjadi 

karena Kecamatan Tampan mempunyai wilayah yang luas dibanding kecamatan 

lainnya berjumlah 175. 634 jiwa. Perkiraan jumlah penduduk Kecamatan 

Tampan sampai tahun 2017 bisa kita lihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.1 

Jumlah Penduduk Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 2017 

No. Kelurahan Jumlah Penduduk 

1. Simpang Baru 43,808 

2. Sidomulyo Barat 43,363 

3. Tuah Karya 55,543 

4. Delima 32,920 

Kecamatan Tampan 175.634 

Sumber: Data Kantor Camat Tampan 2017 

 Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa jumlah penduduk terbesar di Keca 

4.6 Letak dan Geografis Pasar Simpang Baru 

Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang menjadi 

salah satu objek dalam penelitian ini adalah salah satu dari 6 pasar besar yang 

terdapat di Kota Pekanbaru, yang menjadi tempat perbelanjaan barang pokok 

masyarakat Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Luas wilayah pasar Simpang 
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Baru pada saat in dari Jalan H.R Soesbrantas sekitar 150 meter dari keramaian 

lalu lintas yang selalu ramai setiap harinya. 

Adapun batas wilayah Pasar Simpang Baru adalah sebagai berikut: 

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jl. H.R Soebrantas 

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jl. Budi Daya 

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jl. Ikhlas 

- Sebelah Selatan berbatasan dengan permukiman warga 

Diwilayah Pasar Simpang Baru kondisi Pasarnya masih bersidat 

tradisional kios-kios semi permanen yang luasnya ± dari 150 m². Sementara itu 

kondisi di Pasar Simpang Baru masih belum tertata dengan rapi, contohnya saja 

jalan didalam pasar tersebut masih banyak yang rusak dan berlubang, selokan 

yang dangkal dan sempit, bangunan pun masih ada yang tidak menghiraukan 

penataan banguna pasar sehingga tidak menunjukkan ketertiban, pedagang yang 

menempati bangunan tersebut masih ada yang tidak menjaga kebersihan di kios-

kios dan los masing-masing, sampai-sampai sebagian pedagang tersebut masih 

ada yang membuang sampah di sepan kios mereka sendiri atau tepat dijalan 

tempat dimana masyarakat berkeinginan belanja dipasar tersebut. Ditambah lagi, 

jika hujan pasar tersebut becek dikarenakan sebagian atap ada yang bocor 

sehingga menyebabkan becek jalaanan yang berlubang, hal seperti ini mengurangi 

rasa nyaman saat belanja ke Pasar Simpang Baru ini. 

4.7 Kondisi Pedagang dan Mata Pencaharian 
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Pedagang di Pasar Simpang Baru terdiri dari dua jenis, yaitu Pedagang 

Permanen (tetap) dan Pedagang Temporer (tidak tetap). Berdasarkan data 

dilapanagn tahun 2017, pedagang permanen yang berjualan ± 135 orang yang 

terdiri dari beberapa pedagang permanen seperti pedagang sayur sekitar 30 orang, 

pedagang ikan 20 orang, pedagang pecah belah 10 orang, pedagang pakaian jadi 

30 orang, pedagang harian 25 orang. Kemudian pedagang temporer (tidak tetap) 

berjumlah ± 220 orang yang terdiri dari beberapa pedagang diantaranya pedagang 

pakaian jadi berjumlah 100 orang, pedagang sayur 90 orang dan pedagang harian 

30 orang. Untuk mengetahui rincian jumlah pedagang di Pasar Simpang Baru 

berdasarkan kelompok pedagang dapat dilihat dari tabel berikut!. 

                                              Tabel 4.2 

         Data Pedagang Tetap di Pasar Simpang Baru Pekanbaru 

No Kelompok Pedagang Jumlah Persentase(%) 

1. Pedagang Pecah Belah 10   7,41 

2. Pedagang Ikan 20 14,81 

3. Pedagang Sayur 50 37,04 

4. Pedagang Pakaian Jadi 30 22,22 

5. Pedagang Harian  25 18,52 

Jumlah 135 100% 

Sumber Data: Data Lapangan tahun 2018 

 Dari data tabel diatas jumlah pedagang permanen (tetap) di Pasar Simpang 

Baru lebih sedikit dibandingkan jumlah pedagang temporer (tidak tetap). Dimana 

untuk pedagang tetap pedagang sayur, ikan dan pakaian jadi lebih banyak 37,04% 

dari pedagang harian sebanyak 18,52% diikuti dengan pedagang pecah belah 

7,41%, berarti untuk pedagang tetap sayur, ikan dan pakaian jadi mendominasi 

kegiatan Pasar di Pasar Simpang Baru. 
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Tabel 4.3 

Data Pedatang Temporer di Pasar Simpang Baru Kecamatan Tampan 

Pekanbaru 

No. Kelompok Pedagang Jumlah Persentase(%) 

1. Pedagang Harian 30 13,64 

2. Pedagang Sayur 90 40,91 

3. Pedagang Pakaian Jadi 100 45,45 

Jumlah 220 100% 

Sumber :Data Lapangan Tahun 2018 

 Dari data tabel diatas dapat diketahui jumlah Pedagang Temporer lebih 

banyak dibandingkan Pedagang Tetap, yaitu untuk pedagang tidak tetap pedagang 

sayur dan pakaian jadi lebh banyak 40,91% dari pedagang harian sebanyak 

13,64%, secara kuantitas pedagang tidak tetap ini lebih tinggi tingkat jual beli 

rata-rata setiap harinya, dimana pedagang sayur dan pakaian jadi mendominasi 

pasar di Pasar Simpang Baru sebesar 40,91%. 

 

 

 

 

 


