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BAB II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

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

Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai 

kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. 

Pekanbaru mempunyai satu bandar udara internasional yaitu Bandar Udara 

Sultan Syarif Kasim II, dan juga mempunyai terminal bus terminal antar kota 

dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, serta dua pelabuhan di Sungai 

Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku.  

Saat ini Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota 

dagang yang multi-etnik, keberagaman ini telah menjadi kepentingan bersama 

untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Kota Pekanbaru 

memang tengah tumbuh dengan baik. Berbagai pembangunannya makin 

bergeliat. Hal ini dapat kita lihat pada Sasana Purna MTQ yang sangat artistik 

dan indah dari segi arsitekturnya. Saat ini gedung ini sering diapakai sebagai 

pusat pameran kesenian dan bisnis.
8
 

Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 632,26 km
2
, terbangun saat ini 

sekitar 30% dan masih ada potensi yang dapat dikembangkan seluas 40 % dari 

total luas wilayah. Wilayah lainnya seluas 30 % dipertahankan untuk ruang 

terbuka hijau (RTH). 

                                                             
 

8 
www.pekanbaru.go.id 
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Dilihat dari regional sumatera, Pekanbaru juga berada di tengah tengah 

pulau sumatera. Dan menjadi titik simpul jalur lintas darat melalui jalan lintas 

timur sumatera serta menjadi titik simpul tol transmisi jaringan kabel listrik 

dan gardu induk sumatera. 

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan, 617 RW 

dan 2.521 RT. Secara nasional posisi kota Pekanbaru menjadi pintu gerbang 

Indonesia Bagian Barat untuk keluar dan masuk internasional khususnya 

bertetangga dekat dengan negara Asean.  

 

B. Letak Geografis 

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101o14'-101o34' Bujur 

Timur dan 0o25-0o45 Lintang Utara. Dengan ketinggian berkisar antara 5-50 

meter dari permukaan laut. Wilayah bagian utara merupakan daratan landai 

dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5-11 meter. dan dibelah 

oleh aliran Sungai Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur dengan 527 

km, lebar sungai 100-150 m dengan kedalaman 20-29 m, sungai ini juga 

berfungsi sebagai jalur pelayaran internasional (IMO) International Maritime 

Organisation serta memiliki beberapa anak sungai seperti sungai; Umban Sari, 

Sail, Air Hitam Sibam, Setukul, Kelulut, Pengambang, Ukai, Sago, Senapelan, 

Limau dan Tampan. 
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Secara administrasi berbatasan langsung dengan Kabupaten lain sbb : 

Tabel 2.1  

Batas Kota Pekanbaru 

No Batas Wilayah Kabupaten / Kota 

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 

Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2016 

 

1. Iklim dan Geologi 

Iklim Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu 

udara maksimum berkisar antara 30,50 C - 33,70 C dan suhu minimum 

berkisar antara 21,60 C - 23,90 C. Curah hujan antara 26.1-34.14 mm per 

tahun dengan kelembaban rata-rata berkisar antara 69-81 %. 

2. Kondisi Demografis 

Masalah kependudukan di Kota Pekanbaru sama halnya seperti 

daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas 

dengan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan sulit tercapai. 

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran, 

menurunkan tingkat kematian bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan 

harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan 

potensi penduduk merupakan modal pembangunan yang harus 

ditingkatkan. 
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3. Jumlah Penduduk 

Berikut adalah tabel jumlah penduduk kota pekanbaru pada tahun  

2012-2016 : 

Tabel 2.2  

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Tahun 2012-2016 

Tahun Laki-laki                  

(Jiwa) 

Perempuan 

(Jiwa) 

Jumlah  

(Jiwa) 

2012 456.386 441.382 897.768 

2013 477.151 460.788 937.939 

2014 490.339 474.219 964.558 

2015 508.961 490.070 999.031 

2016 521.678 578.377 1.100.015 

     Sumber : BPS Kota Pekanbaru 2016 

4. Ketenagakerjaan  

Ketenagakerjaan di Kota Pekanbaru Masalah penduduk tidak 

terlepas dari masalah ketenagakerjaan. Jika tingkat pertumbuhan penduduk 

tinggi, maka akan tinggi pula penyediaan tenaga kerja. Penawaran tenaga 

kerja yang tinggi tanpa diimbangi dengan kesempatan kerja yang cukup 

tentunya akan menimbulkan pengangguran. 

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat dilihat 

bahwa jumlah angkatan kerja di Kota Pekanbaru menurun dari 421.532 

pada tahun 2014 menjadi 408.871 pada tahun 2015 atau turun sebesar 3 % 

namun meningkat menjadi 442.105 pada tahun 2016. Hal ini seiring 

dengan turunnya angka pengangguran di Kota Pekanbaru dari 39.347 pada 
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tahun 2014 menjadi 18.950 pada tahun 2015 dan meningkat pada tahun 

2016 menjadi 29.394. 

5. Agama 

Agama di Kota Pekanbaru Agama Islam merupakan salah satu 

agama yang dominan dianut oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara 

pemeluk agama Kristen, Buddha, Katolik, dan Hindu juga terdapat di kota 

ini. Data yang dikumpulkan Kementerian Agama menunjukkan bahwa 

pada tahun 2016 di Kota Pekanbaru terdapat masjid dan gereja. Banyaknya 

jemaah haji yang berangkat ke Mekah terus meningkat dari tahun ke 

tahun. Pada tahun 2016, jemaah haji yang berangkat ke Mekah berjumlah 

1.116 orang yang terdiri dari 482 laki-laki dan 634 perempuan. 

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat dilihat 

bahwa pemeluk agama Islam 90 %, Kristen Protestan 4,2 %, Khatolik 2,3 

%, Hindu 0,3 %, Budha 3,1 %. Kota Pekanbaru merupakan kota dengan 

jumlah penduduk paling banyak di provinsi Riau. Etnis Minang kabau 

merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,7% dari seluruh 

penduduk kota. Mereka umumnya sebagai pedagang dan telah 

menempatkan bahasa Minang sebagai pengantar selain bahasa Melayu dan 

bahasa Indonesia. Selain orang-orang Minang, perekonomian kota banyak 

dijalankan oleh masyarakat Tionghoa. 

6. Perekonomian   

Posisi Sungai Siak sebagai jalur perdagangan Pekanbaru telah 

memegang peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
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kota ini. Sektor perdangangan dan jasa saat ini menjadi andalan Kota 

Pekanbaru, yang terlihat dengan menjamurnya pembangunan ruko pada 

jalan-jalan utama kota ini. Selain itu, muncul beberapa pusat perbelanjaan 

modern diantaranya Plaza Senapelan, Plaza Citra, Plaza Sukaramai, Mal 

Pekanbaru, Mal Ska, Mal Ciputra Seraya, Lotte Mart, Metropolitan Trade 

Center, The Central, Ramayana dan Giant.  

Pertumbuhan ekonomi Pekanbaru tahun 2016 merupakan 

pertumbuhan produksi barang dan jasa di Pekanbaru pada tahun 2016. 

Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah yang diciptakan dari sektor - 

sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai 

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Oleh karena itu, pertumbuhan 

ekonomi Kota Pekanbaru adalah sama dengan pertumbuhan PDRBnya. 

Pengukuran pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan persentase 

pertambahan PDRB pada tahun tertentu terhadap PDRB tahun 

sebelumnya.  

PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan 

harga konstan, dan penghitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan 

konsep harga konstan dengan tahun dasar tertentu, untuk mengeliminasi 

faktor kenaikan harga. Saat ini BPS menggunakan tahun dasar 2000. 

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung dari PDRB hanya 

mempertimbangkan domestik, yang tidak mempedulikan kepemilikan 

faktor produksi. Berikut akan dijelaskan pada tabel 5 mengenai laju 

pertumbuhan dan kontribusi PDRB di Kota Pekanbaru pada tahun 2012-
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2016. Hampir semua sektor menunjukkan penurunan dibanding tahun 

sebelumnya namun demikian masih ada beberapa sektor mengalami 

peningkatan seperti sektor industri, listrik dan pertanian. 

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat dilihat 

bahwa Sektor angkutan yang selalu memiliki pertumbuhan tertinggi 

selama tahun 2014-2016, yaitu sebesar 12,11 persen pada tahun 2014 dan 

14,24 persen pada tahun 2015 serta 10,01 persen pada tahun 2016. Jika 

kita lihat kontribusinya terhadap total pembentukan PDRB Kota 

Pekanbaru, maka sektor yang paling dominan adalah sektor bangunan 

yaitu pada tahun 2014 sebesar 27,72 persen, tahun 2015 sebesar 31,72 

persen dan tahun 2016 sebesar 32,13 persen. Sementara itu, untuk 

pertumbuhan jasa-jasa yaitu termasuk jasa perhotelan juga mengalami 

peningkatan pada tahun 2014 yaitu 8,32 % menjadi 8,5 % pada tahun 2015 

dan mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu menjadi 8,13 %, ini 

berarti mengalami penurunan sebanyak 0,39 %. 

7. Pendidikan 

Pendidikan merupakan sarana untuk mencerdaskan kehidupan 

bangsa, oleh sebab itu atau tidaknya pembangunan banyak dipengaruhi 

oleh tingkat pendidikan penduduknya. Pada tahun 2014, jumlah sekolah, 

murid, guru dan kelas disemua tingkat sekolah dalam lingkungan 

Depdikbud tidak banyak mengalami perubahan. 

Berdasarkan data BPS Kota Pekanbaru Tahun 2016 dapat dilihat 

bahwa rata-rata penduduk yang ada di Kota Pekanbaru lebih banyak 
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menamatkan pendidikannya yaitu di tingkat SLTA yaitu dengan total 

310.043 jiwa, sementara itu yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTP 

sebanyak 132.908 jiwa, di tingkat perguruan tinggi sebanyak 91.918 jiwa, 

di tingkat SD sebanyak 79.221 jiwa dan yang tidak/belum tamat SD 

sebanyak 17.471 jiwa. 

 

C. Gambaran Umum Pelabuhan Sungai Duku 

Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari 

arah Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan Jambi di sebelah 

selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan 

transportasi antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah 

setempat menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi 

dengan akses ke sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. 

Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara 

tersibuk di Sumatera dan dicanangkan akan menjadi salah satu bandara 

internasional di pulau Sumatera. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari Angkasa Pura II pada tahun 2011 penumpang yang melalui bandara ini 

mencapai angka 1.259.993 penumpang per tahun.  

Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau sangat banyak. Namun 

berdasarkan aktivitasnya, nama-nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki 

tujuan dan sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan banrang maupun 

penumpang. Apalagi, keberadaan pelabuhan-pelabuhan Riau tersebut 

berdampak pada peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di 

pintu gerbang internasional, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand 

https://id.wikipedia.org/wiki/Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
https://id.wikipedia.org/wiki/Terminal_Bandar_Raya_Payung_Sekaki
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
https://id.wikipedia.org/wiki/Angkasa_Pura_II
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sehingga mempengaruhi pertumbuhan di sektor industri dan pariwisata. 

Sejumlah pelabuhan-pelabuhan Riau ini, hingga kini terus berbenah diri. 

Karena menjadi ikon pertumbuhan di Riau dan Indonesia. Berikut nama-nama 

pelabuhan-pelabuhan laut dan sungai, yang terdapat di sejumlah kabupaten di 

Riau. 

1. Pelabuhan Dumai, 00°-55′-55″ LU dan 104°-26′-06″ BT, terletak di Kota 

Dumai, 200 kilometer dari Kota Pekanbaru 

2. Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis, berada di Kota Bengkalis 

3. Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Kepulauan Meranti 

4. Pelabuhan di Kuala Enok Indragiri Hilir 

5. Pelabuhan Internasional di Siak 

6. Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir 

7. Pelabuhan Sungai Duku di Pekanbaru 

Pelabuhan Pekanbaru yang terletak di tepi Sungai Siak dan berjarak 96 

mil ke muara sungai, menjadi sarana transportasi untuk komoditi ekspor 

seperti kelapa sawit. Selain itu, pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru 

dengan kawasan di pesisi Provinsi Riau seperti Selatpanjang, Bengkalis, Siak 

Sri Indrapura, Sei Pakning dan lain sebagianya serta kota - kota di Kepulauan 

Riau, seperti Tanjungpinang dan Batam. 

Namun saat ini, beberapa kapal di Pelabuhan Sungai Duku Kota 

Pekanbaru tidak beroperasi lagi dikarenakan berkurangnya penumpang yang 

terjadi setiap tahunnya. Tahun ini ada tujuh kapal yang operasional, dua tujuan 

siak, empat tujuan Selat Panjang, satu tujuan Bengkalis, kapal-kapal tersebut 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
https://id.wikipedia.org/wiki/Tanjungpinang
https://id.wikipedia.org/wiki/Batam
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berkurang setiap tahunnya. Hal ini berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh 

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Sungai Duku Dinas Perhubungan 

Riau yakni Bapak Joniansyah. 

Pada 2012 untuk tujuan Siak ada delapan kapal, tahun 2015 ada lima 

kapal sekarang hanya tingga dua kapal. Untuk tujuan Bengkalis dahulunya ada 

enam kapal berkurang menjadi empat kapal dan berkurang lagi jadi dua kapal 

sampai sekarang hanya tinggal satu kapal. Hal ini dikarenakan mulai sepinya 

penumpang. Rata-rata penumpang 2015, 300 sampai dengan 350 perhari. 

Namun akhir tahun 2015 sampai awal tahun ini 250 perhari. Hal tersebut 

dikarenakan penumpang banyak beralih menggunakan travel langsung ke 

daerah tujuan, ditambah dengan rute perjalanan darat yang banyak dibangun 

serta jembatan. 

Mengantisipasi semakin menurunnya penumpang di Pelabuhan Sungai 

Duku, strategi yang dilakukan oleh pihak pelabuhan adalah peningkatan 

pelayanan, kenyamanan dan fasilitas pelabuhan. Untuk perbaikan-perbaikan 

fasilitas pelabuhan dari anggaran yang diberikan Dinas Perhubungan, namun 

untuk saat ini sudah memadai tinggal melakukan perawatan saja.
9
 

                                                             
9 Bappeda.pekanbaru.go.id 


