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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

1.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

1.1.1 Sejarah Singkat 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang kepala suku disebut batin. Daerah yang mulanya 

sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan 

senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut dusun 

paying sekaki yang terletak ditepi muara sungai Siak. 

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya,  melainkan 

Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan 

kerajaan Siak Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di 

Senapelan, beliau membangun istananya dikampung bukit berdekatan dengan 

perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar masjid 

raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alam Syah mempunyai inisiatif untuk 

membangun Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah 

dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali 

ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. 

Selanjutnya pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, lima puluh, 

tanah datar dan kampar), negeri Senaplan diganti namanya menjadi “Pekhan 

Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir kota Pekanbaru. Mulai saat itu 
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sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai popular dengan sebutan 

“PEKANBAHARU” yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru. 

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan, antara lain sebagai  berikut: 

a. Surat Keputusan Kerajaan Besluit Van Her Inlanche Zelf Bestuur 

Van Siak  No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919, bagian dari Kerajaan 

Siak yang disebut Distrik. 

b. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar kiri yang di kepalai 

oleh seorang controlleur berkedudukan di Pekanbaru. 

c. Tanggal 3 Maret 1942 Pekanbaru di kepalai oleh seorang Gubernur 

Militer disebut gokung, Distrik menjadi gun dikepalai oleh gunco. 

d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 

No.103 Pekanbaru dijadikan daerah otonomi yang disebut Haminte 

atau kota B. 

e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru 

diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status 

kota kecil. 

f. Undang – Undang  Nomor 8 Tahun 1956 menyempurnakan status 

Kota Pekanbaru sebagai kota kecil. 

g. Undang- Undangn Nomor 1 Tahun 1957 menyatakan status kota 

Pekanbaru menjadi Kota Praja. 
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h. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember 52/1/44-25 

tanggal 20 Januari 1959 menyatakan Pekanbaru menjadi Ibukota 

Provinsi Riau. 

i. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 

Daerah sebutan Kotamadya berubah menjadi kota. 

Seiring dengan perkembangan zaman, maka kecamatan Kota Pekanbaru 

berkembang pula semakin pesat. Yang dimulai dai Bandar kecil kini telah menjadi 

kota yang semakin pesat, seperti diketahui sampai saat ini jumlah kecamatan yang 

terdapat di Kota Pekanbaru antara lain adalah: 

1. Kecamatan Pekanbaru Kota 

2. Kecamatan Sail 

3. Kecamatan Sukajadi 

4. Kecamatan Rumbai. 

5. Kecamatan Rumbai Pesisir. 

6. Kecamatan Marpoyan Damai 

7. Kecamatan Tenayan Raya 

8. Kecamatan Senapelan. 

9. Kecamatan Bukit Raya 

10. Kecamatan Lima Puluh Kota 

11. Kecamatan Tampan 

12. Kecamatan Payung Sekaki 
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1.1.2 Kondisi Geografis Kota Pekanbaru 

a) Letak dan Luas 

Kota Pekanbaru terletak antara 101014-101
0
34

’
 Bujur Timur dan 0

0
25-

0
0
45

’
 Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. 

Permukaan wilayah bagian utara landau dan bergelombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5-11 meter. 

Dari hasil pengukuran /pematokan dilapangan oleh Badan Pertanahan 

Nasional (BPN) Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 

632,26 Km
2
, terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan. 

b) Batas 

Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah kabupaten/kota: 

Sebelah Utara   : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

Sebelah Barat  : Kabupaten Kampar 

c) Sungai 

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari Barat ke 

Timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, 

Air Hitam, Siban, Seketul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, 

Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan 



62 
 

lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman menuju ke perkotaan serta 

daerah lainnya. 

d) Iklim 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 34,1
0
C-35,6

0
C dan suhu minimum antara 

20,2
0
C-23,0

0
C. Curah hujan antara 38,6-435,0 mm/tahun  dengan keadaan 

musim kemarau berkisar jatuh pada bulan Mei s/d Agustus, kelembapan 

maksimum antara 96%-100%. Kelembapan minimum antara 46%-62%. 

e) Jarak IbuKota 

Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang mempunyai jarak 

lurus dengan kota-kota lain sebagai Ibukota daerah Tk. II lainnya, sebagai 

berikut: 

Pekanbaru-Taluk Kuantan   : 118 Km 

Pekanbaru-Rengat   : 159 Km 

Pekanbaru-Tembilahan  : 213,5 Km 

Pekanbaru- Siak   : 74,5 Km 

Pekanbaru-Kerinci   : 33,5 Km 

Pekanbaru – Bangkinang  : 51 Km 

Pekanbaru – Pasir Pengaraian  : 135,5 Km 

Pekanbaru – Bengkalis  : 128 Km 
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Pekanbaru – Bagan   : 192,5 Km 

Pekanbaru – Dumai   : 125 Km 

Keberadaan Kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana 

dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2003, Kota 

Pekanbaru dibagi atas 12 Kecamatan yang terdiri dari 58 Kelurahan/Desa. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 04 Tahun 2003, Kota 

Pekanbaru dibagi atas 58 Desa/Kelurahan. Masing-masing Kepala desa/ 

Kelurahan bertanggung jawab kepada camat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada table berikut:  

Table 4.1 : Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Desa di 

Kota Pekanbaru 2016 

NO Kecamatan Jumlah 

Desa/Kelurahan 

Perangkat 

Desa/Kelurahan 

RW RT 

1 Tampan 4 45 221 

2 Payung Sekaki 4 33 155 

3 Bukit Raya 4 55 222 

4 Marpoyan Damai 5 63 308 

5 Tenayan Raya 4 70 284 

6 Lima Puluh 4 30 122 

7 Sail 3 18 74 

8 Pekanbaru Kota 6 42 132 

9 Sukajadi 7 38 148 

10 Senapelan 6 42 151 

11 Rumbai 5 39 176 

12 Rumbai Pesisir  6 64 278 

 Jumlah 58 539 2266 

Sumber: Wikipedia 2016 
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Berdasarkan table diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Kota Pekanbaru 

yang berjumlah 12 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 58, 

dengan jumlah kelurahan terbanyak terdapat pada Kecamatan Sukajadi yakni 7 

Desa/Kelurahan dan yang paling sedikit adalah kecamatan Sail dengan jumlah 3 

Desa/Kelurahan. Sedangkan jumlah RT dan RW masing-masing sebanyak 539 

dan 2266. 

1.1.3 Keadaan Penduduk 

Penduduk Kota Pekanbaru sangat multi etnis dan heterogen. Pertumbuhan 

penduduk yang tinggi di Kota Pekanbaru disebabkan oleh beberapa hal, 

diantaranya: 

a. Fungsi Kota merupakan pusat pemeintahan, pedagang, pendidikan, 

jasa, industry dan maskapai asing. 

b. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru 

c. Tingginya tingkat urbanisasi di Kota Pekanbaru. 

d. Merupakan daerah lintas antara provinsi yang mengakibatkan 

banyak pendatang di Kota Pekanbaru. 

e. Perkembangan perkebunan di Hinterland Kota. 

Jumlah penduduk yang bermukim dikawasan barat dan selatan 

Kota sekitar 70% dari total jumlah penduduk, sedangkan 

dikawasan utara dan timur Kota hanya sekitar 30%. Hal ini 

disebabkan karena pembangunan Kota selama ini lebih 

terkonsentrasikan di kawasan barat dan selatan Kota Pekanbaru. 
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1.1.4 Pemerintahan 

a) Pasca PRRI 

Kota Pekanbaru secara administrative dipimpin oleh seorang wali kota. 

Efektifitas pemerintahan Kota di Pekanbaru adalah setelah berakhirnya peristiwa 

Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, walau pada 14 Mei 1958 OKM 

Jamil telah ditunjuk menjadi Walikota Pekanbaru, namun pengaruh perang 

saudara membuat roda pemerintahan jadi tidak menentu. Pada 9 November 1959, 

kembali ditunjuk Datuk Wan Abdul Rahman sebagai wali kota berikutnya, yang 

sebelumnya menjabat sebagai Bupati Kampar. Selanjutnya pada 29 Maret 1962, 

digantikan oleh Tengku Bay, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Bupati 

Indragiri. 

b) Orde Baru 

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, membawa 

beberapa perubahan pada sisitem pemerintahan dalam Provinsi Riau, termasuk 

Kota Pekanbaru. Dominasi militer mulai mengambil peran dalam pemerintahan 

serta ditambah dengan munculnya hegemoni satu kekuatan politik juga mewarnai 

pemerintahan Kota Pekanbaru. Selanjutnya pada 1 Juni 1968, diangkat Raja Rusli 

B.A sebagai wali kota sampai tanggal 10 Desember 1970, dan digantikan oleh 

Drs. Abdul Rahman Hamid, yang memerintah lebih dari 10 tahun. 

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban periode 

pemerintahan kota dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, S. H sebagai 

Walikota Pekanbaru. Pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Faroug Alwi. Masa 
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jabatan berikutnya, pada 22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H 

memerintah selama dua periode. 

c) Otonomi Daerah 

Memasuki era Otonomi Daerah, menimbulkan euphoria yang berlebihan 

pada beberapa kelompok masyarakat di Pekanbaru. Kecendurangan tertentu 

terutama berkaitan dengan politik dan ekonomi, mendorong masyarakatnya 

berlaku diskriminasi. Klaim beberapa kelompok masyarakatnya atas keutamaan 

mereka dibandingkan kelompok lainnya, dapat menjadi api dalam sekam. Jika 

dibiarkan akan dapat menimbulkan disintegrasi pada masyarakat Kota Pekanbaru. 

Pada tahun 2001 terpilih Drs. H. Herman Abdullah M.M sebagai walikota 

yang kemudian memerintah selama dua periode. Beliau termasuk salah satu 

Walikota yang berhasil dalam menertibkan system birokrasi pemerintahan Kota 

Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakatnya. 

Namun pada tahun 2010 berdasarkan survey persepsi Kota-Kota di seluruh 

Indonesia oleh Transpatrency Internasional Indonesia (TII), kota ini termasuk 

Kota terkorup di Indonesia bersama dengan Kota Cirebon. Hal ini dilihat dari 

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK-Indonesia) 2010 yang merupakan 

pengukuran nilai IPK sebesar 3,61 dengan rentang indeks 0 sampai 10. 

d) Pemilihan Langsung  

Pada tanggal 18 Mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan pemilihan 

Walikota dan wakilnya secara langsung oleh masyarakat kota Pekanbaru. Bapak 

H. Firdaus S.T, M.T terpilih dengan suara terbanyak. Namun dengan adanya 
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putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hasil pemilihan tersebut 

dibatalkan dan diwajibkan mengadakan pemungutan suara ulang. Untuk mengisi 

kekosongan Pemerintah Kota, Gubernur Riau Drs. H. Rusli Zainal S.E, MM 

mengangkat Dr. H. Syamsurizal S.E,M.M sebagai Pelaksana tugas (Plt) Walikota 

Pekanbaru. 

Kemudian berdasarkan pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 21 

Desember 2011, H. Firdaus S.T, M.T kembali memenangi pemilihan kepala 

daerah Kota Pekanbaru, walau dalam pelaksanaan PSU tersebut hanya 253.232 

masyarakat atau 49% saja yang menggunakan hak pilihnya. 

1.1.5 Visi dan Misi Kota Pekanbaru  

Pernyataan visi yang merumuskan oleh aparat penyelenggara Pemerintah 

Kota Pekanbaru menuju tahun 2020 adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru 

Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu 

Menuju Masyarakat Sejahtera yang Berlandaskan Iman dan Takwa”. Visi tersebut 

mengandung makna sebagai berikut: 

a. Pusat Perdagangan dan Jasa, menggambarkan keadaan masyarakat 

Kota Pekanbaru yang diinginkan dalam decade tahun kedepan. 

Pemerintah Kota Pekanbaru dengan dukungan masyarakatnya yang 

dinamis akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk dapat 

mewujudkan Kota Pekanbaru menjadi pusat perdagangan dan jasa 

di kawasan Sumatera. 
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b. Pusat Pendidikan, Pemerintah Kota Pekanbaru kedepan akan selalu 

berusaha untuk memberdayakan masyarakatnya agar dapat 

berperan serta aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

dalam rangka menciptakan pembangunan manusia yang seutuhnya. 

Pemberdayaan sumber daya manusia lebih diarahkan kepada 

terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan formal dan non 

formal di bidang keahlian dan kejuruan yang terpadu yang diikuti  

dengan upaya penyiapan  sarana dan prasarana pendidikan sampai 

perguruan tinggi. Dengan langkah tersebut, sangat diharapkan 

dalam dalam decade 20 tahun ke depan di Kota Pekanbaru akan 

dapat tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap dan 

unggul. 

c. Pusat Kebudayaan Melayu merupakan refleksi dari peradaban 

tatanan nilai-nilai budaya luhur masyarakat Kota Pekanbaru yang 

menutup dalam mempertahankan, melestarikan, menghayati, 

mengamalkan, dan menumbuh kembangkan budaya Melayu. 

Kehendak menjadikan Kota Pekanbaru sebagai pusat Kebudayaan 

Melayu antara lain akan diarahkan kepada tampilnya identitas fisik 

bangunan yang mencerminkan kepribadian daerah, adanya 

kawasan berindentitas adat melayu serta semakin mantapnya 

kehidupan adat yang digali dari nilai-nilai luhur budaya  melayu. 

d. Masyarakat sejahtera berlandaskan iman dan takwa merupakan 

salah satu tujuan kehidupan masyarakat Kota Pekanbaru pada 
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decade 20 tahun ke depan. Dalam kondisi ini dicita-citakan 

masyarakat akan dapat hidup di lingkungan yang relatif aman, 

bebas dari rasa takut dan serba kecukupan lahir dan batin secara 

seimbang dan selaras, baik material maupun spiritual yang 

didukung dengan terpenuhinya kualitas gizi, kesehatan, kebersihan, 

dan lingkungan. Berdasarkan iman dan takwa merupakan landasan 

spiritual moral, norma dan etika dimana masyarakat pada kondisi 

tertentu mempunyai pikiran, akal sehat, dan daya tangkal terhadap 

segala sesuatu yang merugikan dengan memperkokoh sikap dan 

perilaku individu melalui pembinaan agaman bersama-sama yang 

tercermin dalam kehidupan yang harmonis, seimbang dan selaras. 

4.2 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru  

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  Kota Pekanbaru beralamat di jalan 

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

 Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana 

Pemerintah Kota Pekanbaru. Dinas Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris 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 
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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. 

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 : 

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

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

 01 Januari 1938 Sistem Tradisional dihapus secara hukum 

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

 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 
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dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis 

perkembangannya dapat diuraikan antara lain : 

Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru 

Tahun 1996 : Bergabunglah Depertemen Perindustrian dengan Depertemen 

Perdagangan 

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. 

 

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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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. 

1.2.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru  

Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

dapat dilihat dibawah ini: 

a. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

b. Sekretaris, membawahi : 

 Sub Bagian Umum  

           Sub Bagian Keuangan 

 Sub Bagian Program 

c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian, membawahi : 

  Seksi Pengawasan Metrologi 

 Seksi Pengawasan Perdagangan 

 Seksi Pengawasan Perindustrian 
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d. Bidang Perdagangan, membawahi : 

 Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan 

 Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan 

 Seksi Sarana Distribusi Perdagangan 

e. Bidang Pasar, membawahi : 

 Seksi Pengembangan Pasar 

 Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL 

 Seksi Retribusi 

f. Bidang Perindustrian : 

 Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri 

 Seksi Sarana dan Usaha Industri 

 Seksi Kerjasama dan Informasi Industri 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

1.2.2 Uraian Tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan.  

Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari : 

a. Kepala Dinas 

b. Sekretaris 

c. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

d. Bidang Perdagangan 

e. Bidang Pasar 
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f. Bidang Perindustrian 

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

h. Kelompok jabatan fungsional 

1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai rincian tugas : 

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang perindustrian dan 

perdagangan 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang perindustrian dan perdagangan  

c. Membina dan melaksanakan urusan bidang perindustrian dan 

perdagangan 

d. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang 

perindustrian dan perdagangan 

e. Membina Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya 

f. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas 

g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan rincian 

tugas menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perindustrian dan 

perdagangan 

b. Penyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi 

d. Pembinaan dan pelaporan 
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e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas 

f. Pelaksanaan tugas-tugas lain. 

2. Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris dan tiap-tiap bidang dipimpin 

oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.  

Sekretaris mempunyai rincian tugas : 

a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, 

umum, keuangan, perlengkapan dan penyusunan program dinas 

b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan dilingkungan dinas 

d. Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan 

atau tidak berada ditempat 

e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub 

bagaian 

f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan 

pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata 

persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga dilingkungan 

dinas 

g. Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan 

rapat dinas, upacara serta keprotokolan 

h. Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban dinas 



76 
 

i. Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor 

j. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing 

k. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut 

l. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara 

lisan maupun tertulis 

m. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis 

n. Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

Sekretaris dalam melaksanakan rincian tugasnya menyelenggarakan 

fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dinas 

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, 

tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga 

c. Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas 

d. Pengkoordinasian rapat dinas dan keprotokolan 
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e. Pengkoordinasian laporan tahunan 

f. Pengkoordinasian kebersihan, keindahan dan ketertiban kantor 

g. Pelkasanaan tugas-tugas lain 

Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian umum 

b. Sub bagian keuangan 

c. Sub bagian program 

Setiap Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris 

3. Bidang  Tertib Industri Dan Perdagangan  

Tupoksi :  

Bidang Tertib Industri dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Bidang 

yang mempunyai tugas pokok perencanaan kegiatan pembinaan, 

pengawasan dan pengendalian barang beredar dalam hal kemetrologian. 

Fungsi : 

a. Merencanakan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan, 

pengawasan, dan pengendalian barang beredar dam hal kemetrologian, 

dan kepemilikan izin tanda daftar industry. 

b. Penyiapan, pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan 

kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri 

kecil.  
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c. Melakukan penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran 

dalam industry, distribusi, dan perdagangan termasuk didalamnya 

penimbunan dan pergudangan. 

d. Melakukan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang 

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

penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan 

konsumen. 

e. Pembagian tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara 

lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-

masing. 

f. Pemberian petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis atau secara 

lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif. 

g. Pengaturan pelaksanaan tugas berdasarkan prioritas agar tugas dapat 

diselesaikan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.  

h. Fasilitas tugas dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi, dan 

bimbingan teknis. 

i. Pelaksanaan evaluasi tugas berdasarkan informasi, data dan laporan 

yang diterima untuk bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas lebih 

lanjut.  

j. Pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun 

tertulis.  

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

dengan tugas dan fungsinya.     
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Uraian Tugas : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan menyiapkan rencana dan program 

penciptaan iklim usaha yang sehat, jujur dan memiliki kenyamanan. 

b. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengawasan terhadap 

perdagangan, Kemetrologian, dan industri pendaftran perusahaan serta 

evaluasi hasil kegiatan dibidang tersebut. 

c. Mengkoordinasikan, membina serta melaksanakan penyidikan 

terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan UU No.3 tahun 1982 

tentang Wajib Pendaftaran Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaannya. 

d. Mengkoordinasikan terhadap pengguna alat-alat ukur, takar, timbang 

dan perlengkapan (UTTP). 

e. Pengembangan usahan produksi. 

f. Pengkoordinasikan, Pembinaan dan permusan bimbingan teknis 

terhadap dunia usaha. 

g. Pelaksana tugas-tugas lain yang di berikan kepada dinas. 

Bidang  Tertib Perdagangan  terdiri dari : 

a. Seksi Pengawasan  Metrologi 

b. Seksi Pengawasan barang beredar 

c. Seksi Penegakan Hukum 

4. Bidang Perdagangan  

Tupoksi :  

Memberikan bimbingan usaha dan promosi, pengadaan dan penyaluran 

sembilan bahan pokok serta barang strategis lainnya, perdagangan 
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berjangka komoditi, alternatif pembiayaan sistem resi gudang dan pasar 

lelang, pemberian ijin usaha perdagangan, pembinaan dan pengawasan 

pelaksanaa ijin/pendaftaran jasa perdagangan dan jasa distribusi 

Fungsi : 

a. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengetahuan 

kemampuan teknik manajemen pengusaha 

b.  Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan usaha 

pengembangan impor dan ekspor 

c. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengarahan dan 

penyuluhan 

d. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyaiapan teknik 

pendidikan standar mutu 

e. Pengkoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program 

penciptaaan iklim usaha 

f. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengawasan 

g. Pengkoordinasian, pembinaan serta melaksanakan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan 

h. Pelaksanaan tugas-tugas lain 

Uraian Tugas : 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengetahuan 

kemampuan teknik manajemen pengusaha dalam melaksanakan 

kegiatan perdagangan dan persaingan usaha serta standarisasi 
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b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan usaha 

pengembangan impor dan ekspor 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengarahan dan 

penyuluhan terhadap dunia usaha perdagangan dalam peningkatan 

mutu serta menunjang hasil produk usaha kecil dan menengah (UKM) 

supaya berorientasi ekspor 

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 dibidang tersebut 

g. Mengkoordinasikan, membina serta melaksanakan penyidikan 

terhadap perusahaan yang melanggar ketentuan UU No. 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan dan Peraturan Pelaksanaanya 

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

dengan tugas dan fungsinya 

Bidang perdagangan terdiri dari : 

a. Seksi Informasi Perdagangan 

b. Seksi Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting 

c. Seksi Pengembangan Perdagangan dan Promosi 

5. Bidang Pasar 
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Tupoksi :  

Memberikan pembinaan, mengkoordinasi, memonitoring dan evaluasi 

pengelolaan pasar dan pembinaan, penempatan serta pengawasan 

pedagang kaki lima (PKL) 

Fungsi : 

a. Pengkoordinasian 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. Pengkoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, 

mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada; 

d. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan program 

pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar; 

e. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, 

penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar; 

f. Pengkoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan 

rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap 

pelaksanaan satuan kerja dinas pasar; 

g. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 

kerja; 
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h. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta 

penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan; 

i. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, 

keamanandan kebersihan pasar; 

j. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib 

retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub 

dinas terkait; 

k. Pengkoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta 

pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar; 

l. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar; 

m. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan 

penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan 

Kepala Bagian Tata Usaha; 

n. Pengkoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku 

Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di 

dalam lingkungan pasar; 

o. Pelaksanaan tugas-tugas lain.  

Uraian Tugas  : 
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a. Mengkoordinasikan dan membina serta merumuskan penyusunan 

rencana, penelitian serta pengembangan pasar didalam satuan kerja 

dinas dalam penyusunan rencana kerja tahunan; 

b. Merumuskan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan 

dengan perencanaan, penelitian, serta pengembangan pasar; 

c. Mengkoordinasikan serta membina, merumuskan, mengumpulkan,  

mensistemasikan, serta menganalisa setiap data pasar yang ada; 

d. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan program 

pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar; 

e. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan, 

penelitian dan menganalisa rencana-rencana pengembangan pasar; 

f. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan penyusunan 

rencana dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap 

pelaksanaan satuan kerja tugas dinas Perdagangan dan Perindustrian; 

g. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan 

ketertiban dan kebersihan serta penyusunan rencana kerja tahunan; 

h. mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan serta 

penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan; 

i. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan di bidang ketertiban, 

keamanan dan kebersihan pasar; 



85 
 

j. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyajian data-data 

wajib retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan 

seksi dinas terkait; 

k. Mengkoordinasikan dan merumuskan pengawasan terhadap 

operasional pasar-pasar kerjasama, pasar-pasar swasta, pusat 

perbelanjaan dan toko swalayan; 

l. Mengkoordinasikan dan merumuskan pengendalian, pengawasan dan 

pembinaan terhadap semua kegiatan dibidangnya; 

m. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyelenggaraan serta 

pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar dan pendapatan 

dari pasar-pasar kerjasama; 

n. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kegiatan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar dan 

pendapatan dari pasar-pasar kerjasama; 

o. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengaturan personil 

dan penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan 

Sekretaris Dinas; 

p. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan Buku 

Registrasi Data Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di 

dalam lingkungan pasar; 

q. Mengkoordinasikan pemetaan, penataan, pembinaan dan penempatan 

serta pengawasan Pedagang Kaki Lima (PKL); 
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r. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyusunan laporan, 

hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya; 

s. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan serta 

memberikan tugas teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan; 

t. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan tugas 

lain atas petunjuk pimpinan; 

u. Mengkoordinasikan serta membina dan merumuskan pelaksanaan 

tugas seksi bidang masing-masing; 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

Bidang sarana perdagangan terdiri dari : 

a. Seksi Pengembangan Pasar dan  Pengawasan 

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL 

c. Seksi Pendapatan 

6. Bidang Perindustrian 

Tupoksi 

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan 

pembimbingan teknis, penyuluhan, pemanfaatan fasilitas berusaha, 

penggunaan bahan baku dan bahan penolong, pengendalian pencemaran, 

standar mutu serta pemrosesan rekomendasi dibidang industri. 

Fungsi : 
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a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang standardisasi , 

HKI dan desain produk industri 

b. Penyusunan rumusan teknis standardisasi, HKI dan desain produk 

industri.  

c. Pelaksanaan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan 

standardisasi, HKI dan desain produk industri 

d. Pelaksanaan pembinaan standardisasi, HKI dan desain 

produk  industri; 

e. Pelaksanaan kerjasama standardisasi, HKI dan desain produk industri; 

f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan 

kebijakan teknis standardisasi, HKI dan desain produk  industri; 

g. Penyusunan program kerja 

h. Pelaksanaan pelayanan umum 

i. Pengkoordinasian dengan unit kerja lainnya 

j. Penginventarisasian permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk 

pemecahan masalah 

k. Penyediaan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan 

l.  Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

Uraian Tugas : 

a. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan 

penanganan bahan baku maupun penolong, peralatan, proses 

pembuatan produk, serta penerapan standar mutu dan pengawasan 

pada berbagai tahapan kegiatan produksi dan tindakan koreksi pada 



88 
 

tahapan pengerjaan produk, sampai hasil produksi dapat diterima 

sesuai dengan harapan dan kebutuhan dari konsumen serta stakeholder 

di bidang industri; 

b. Pemberian pelayanan teknis dalam rangka penumbuhan dan 

pengembangan sentra-sentra industri potensial, klasterisasi, 

peningkatan kapasitas iptek serta penataan struktur industri untuk 

peningkatan daya beli masyarakat di Bidang Industri; 

c. Pemberian pelayanan teknis melalui bimbingan, pembinaan dan 

penyuluhan dalam rangka pemberdayaan serta sinergitas pelaku usaha 

industri hulu sampai hilir industri kecil dan menengah di Bidang 

Industri; 

d. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan; 

e. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil 

dan Menengah (IKM); 

f. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri; 

g. Perencanaan dan program dibidang industri; 

h. Promosi produk industri; 

i. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri; 

j. Pemberian fasilitas dan pengawasan standarisasi; 

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

dan pembina industri; 
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l. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan; 

m. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama; 

n. Pembinaan dan pembentukan kelembagaan bidang industri; 

o. Penyusunan tata ruang industri; 

p. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh industri; 

q. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri; 

r. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri; 

s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

          Bidang Perindustrian terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan, dan Pengembangan Industri; 

b. Seksi Sarana dan Usaha Industri; 

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri. 

1.2.3 Visi dan Misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

a. Visi 

Terwujudnya Pusat Perdagangan dan Jasa yang didukung oleh industri 

yang mapan guna menunjang ekonomi kerakyatan 

b. Misi 

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distributif barang yang 

merata 
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2. menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang 

berwawasan lingkungan 

3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing 

dan bertanggungjawab 

4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas 

dan profersionalisme dibidang industri dan perdagangan. 

5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat 

6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan 

pasar, distribusi. Promosi peningkatkan penggunaan produk dalam 

negeri dan pengawasan barang beredar jasa serta perlindungan 

konsumen. 

 

 

 

 

 

 

 

 


