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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN  

 

4.1  Gambaran Umum Partai Golongan Karya  

4.1.1  Sejarah Partai Golongan Karya  

  Sejarah Partai Golongan Karya (Golkar) bermula dengan 

berdirinya Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) pada 

akhir pemerintahan Soekarno, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964. 

Sekber Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira 

Angkatan Darat yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, 

sarjana, buruh, tani, serta nelayan.  

  Sekber Golkar ini lahir karena rongrongan dari PKI beserta 

ormasnya dalam kehidupan politik baik di dalam maupun di luar Front 

Nasional yang makin meningkat. Sekber Golkar ini merupakan wadah dari 

golongan fungsional/golongan karya murni yang tidak berada dibawah 

pengaruh politik tertentu. Terpilih sebagai Ketua Pertama Sekber Golkar 

adalah Brigadir Jenderal (Brigjen) Djuhartono sebelum digantikan Mayor 

Jenderal (Mayjen) Suprapto Sukowati lewat Musyawarah Kerja Nasional 

(Mukernas) I, Desember 1965. 

  Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena 

golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam 

Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional 

Sekber Golkar adalah untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945. 



37 
 

Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang 

hingga mencapai 291 organisasi. 

  Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini 

kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) 

Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:  

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO); 

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI); 

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR);  

4. Organisasi Profesi; 

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM); 

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI); 

7. Gerakan Pembangunan Untuk menghadapi Pemilu 1971. 

Tujuh KINO yang merupakan kekuatan inti dari Sekber Golkar 

tersebut, mengeluarkan keputusan bersama pada tanggal 4 Februari 1970 

untuk ikut menjadi peserta Pemilu melalui satu nama dan tanda gambar 

yaitu Golongan Karya (Golkar). Logo dan nama ini, sejak Pemilu 1971, 

tetap dipertahankan sampai sekarang.  

Pada Pemilu 1971 ini, Sekber Golkar ikut serta menjadi salah satu 

konsestan. Pihak parpol memandang remeh keikutsertaan Golkar sebagai 

kontestan Pemilu. Mereka meragukan kemampuan komunikasi politik 

Golkar kepada masyarakat akar rumput. NU, PNI dan Parmusi yang 

mewakili kebesaran dan kejayaan masa lampau sangat yakin keluar 

sebagai pemenang.  
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Mereka tidak menyadari kalau perpecahan dan kericuhan internal 

mereka telah membuat tokoh-tokohnya berpindah ke Golkar. Hasilnya di 

luar dugaan. Golkar sukses besar dan berhasil menang dengan 34.348.673 

suara atau 62,79 % dari total perolehan suara. Perolehan suaranya pun 

cukup merata di seluruh propinsi, berbeda dengan parpol yang berpegang 

kepada basis tradisional.  

NU hanya menang di Jawa Timur dan Kalimantan Selatan, Partai 

Katholik di Nusa Tenggara Timur, PNI di Jawa Tengah, Parmusi di 

Sumatera Barat dan Aceh. Sedangkan Murba tidak memperoleh suara 

signifikan sehingga tidak memperoleh kursi DPR. Kemudian, sesuai 

ketentuan dalam ketetapan MPRS mengenai perlunya penataan kembali 

kehidupan politik Indonesia, pada tanggal 17 Juli 1971 Sekber Golkar 

mengubah dirinya menjadi Golkar.  

Golkar menyatakan diri bukan parpol karena terminologi ini 

mengandung pengertian dan pengutamaan politik dengan 

mengesampingkan pembangunan dan karya. September 1973, Golkar 

menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya. Mayjen 

Amir Murtono terpilih sebagai Ketua Umum. Konsolidasi Golkar pun 

mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti 

Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan 

Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI).  

Setelah Peristiwa G30S maka Sekber Golkar, dengan dukungan 

sepenuhnya dari Soeharto sebagai pimpinan militer, melancarkan aksi-
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aksinya untuk melumpuhkan mula-mula kekuatan PKI, kemudian juga 

kekuatan Bung Karno. Pada dasarnya Golkar dan TNI-AD merupakan 

tulang punggung rezim militer Orde Baru.  

Semua politik Orde Baru diciptakan dan kemudian dilaksanakan 

oleh pimpinan militer dan Golkar. Selama puluhan tahun Orde Baru 

berkuasa, jabatan-jabatan dalam struktur eksekutif, legislatif dan yudikatif, 

hampir semuanya diduduki oleh kader-kader Golkar. Keluarga besar 

Golongan Karya sebagai jaringan konstituen, dibina sejak awal Orde Baru 

melalui suatu pengaturan informal yaitu jalur A untuk lingkungan militer, 

jalur B untuk lingkungan birokrasi dan jalur G untuk lingkungan sipil di 

luar birokrasi.  

Pemuka ketiga jalur terebut melakukan fungsi pengendalian 

terhadap Golkar lewat Dewan Pembina yang mempunyai peran strategis. 

Jadi Pimpinan Pemilu Dalam pemilu Golkar yang berlambang beringin ini 

selalu tampil sebagai pememang. Kemenangan Golkar selalu diukir dalam 

pemilu di tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Arus reformasi 

bergulir.  

Tuntutan mundur Presiden Soeharto menggema di mana-mana. 

Soeharto akhirnya berhasil dilengserkan oleh gerakan mahasiswa. Hal ini 

kemudian berimbas pada Golkar. Karena Soeharto adalah penasehat partai, 

maka Golkar juga dituntut untuk dibubarkan. Saat itu Golkar dicerca di 

mana-mana.  
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Akbar Tandjung yang terpilih sebagai ketua umum di era ini 

kemudian mati-matian mempertahankan partai. Di bawah kepemimpinan 

Akbar, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar. Saat itu Golkar juga 

mengusung citra sebagai Golkar baru. Upaya Akbar tak sia-sia, dia 

berhasil mempertahankan Golkar dari serangan eksternal dan krisis citra, 

inilah yang membuat Akbar menjadi ketua umum Golkar yang cukup 

legendaris.  

Partai Golkar kemudian ikut dalam Pemilu 1999, berkompetisi 

bersama partai-partai baru di era multipartai. Pada pemilu pertama di Era 

Reformasi ini Partai Golkar mengalami penurunan suara di peringkat ke 

dua di bawah PDIP dengan. Namun pada pemilu berikutnya Golkar 

kembali unggul. Pada pemilu legislatif 2004 Golkar menjadi pemenang 

pemilu legislatif dengan 24.480.757 suara atau 21,58% suara sah.  

Pada pemilu legislatif 2009 suara Partai Golkar kembali turun ke 

posisi dua. Pemenang pemilu dipegang oleh Partai Demokrat. Dalam 

Munas VIII di Pekanbaru, Riau, Aburizal Bakrie terpilih sebagai ketua 

umum menggantikan Jusuf Kalla.  

Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2014 meraup 14,75% suara 

atau 16,3% kursi parlemen dan berada di posisi kedua di bawah PDI 

Perjuangan.  

Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie mengelar 

Munas IX di Nusa Dua, Bali, padai 30 November - 3 Desember 2014. 

 Aburizal Bakrie terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Umum Partai 
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Golkar periode 2014-2019 dengan mendapat dukungan 100 persen dari 

pemilik suara yang hadir dalam Musyawarah Nasional IX tersebut.  

Pada awal tahun 2015 terjadi dualisme kepengurusan dalam tubuh 

Partai Golkar, yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan 

Agung Laksono hasil Munas Ancol, Jakarta. Setelah mengalami dinamika 

lebih dari setahun, dualisme tersebut kemudian berakhir dengan keluarnya 

SK Menkumham yang “menghidupkan” kembali kepengurusan Partai 

Golkar hasil Munas Riau yang diselenggarakan pada 2009 lalu. 

Pemberlakuan kembali kepengurusan Riau ditegaskan dalam Surat 

Keputusan Menkumham dengan Nomor M.HH-02.AH.11.01/2016, yang 

menyatakan Menkumham mengesahkan kembali surat Menkumham 

Nomor M.HH-21.AH.11.01/2012, tentang Komposisi DPP Partai Golkar. 

Kepengurusan yang dihidupkan selama enam bulan itu punya wewenang 

untuk menetapkan panitia Munaslub, sesuai AD/ART partai yang 

demokratis, rekonsiliatif dan berkeadilan.  
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4.1.2  Ketua Umum Partai Golongan Karya 

 Berikut daftar ketua umum partai Golkar :  

Tabel 4.1 : Daftar Ketua Umum Partai Golongan Karya  

No. Nama Masa Jabatan 

1. Djuhartono  1964 – 1969 

2. Suprapto Sukowati 1969 – 1973 

3. Amir Moetono  1973 – 1983 

4. Sudharmono  1983 – 1988 

5. Wahono 1988 – 1993 

6. Harmoko  1993 – 1998 

7. Akbar Tanjung  1998 – 2004 

8. Jusuf Kalla  2004 – 2009 

9. Aburizal Bakrie  2009 – 2016 

10. Setya Novanto  2016 – Sekarang 

Sumber : www.partaigolkar.or.id  

4.1.3 Visi Partai Golongan Karya  

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, 

modern,  damai, adil,  makmur,  beriman dan berakhlak mulia,  

berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan bermartabat dalam pergaulan dunia.  

4.1.4 Misi Partai Golongan Karya  

1. Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai 

dasar negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

2. Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan 

nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang 

demokratis dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan 

supremasi hukum dan mengjormati hak azasi manusia, serta 

terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia; 

http://www.partaigolkar.or.id/
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3. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dengan tata pemerintahan 

yang baik, bersih, berwibawa dan demokratis.  

4.1.5  Tujuan Partai Golongan Karya  

1. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila serta menegakkan UUD 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

2. Mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana dimaksud dalam 

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3. Menciptakan masyarakat adil dan makmur, merata material dan 

spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

4. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam rangka mengembangkan 

kehidupan demokrasi, yang menghormati dan menjunjung tinggi 

kebenaran, keadilan hukum dan hak azasi manusia. 

4.1.6  Tugas Pokok Partai Golongan Karya  

Tugas pokok Partai Golkar adalah memperjuangkan terwujudnya 

cita-cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek 

kehidupan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, 

serta pertahanan dan keamanan nasional.  

4.1.7  Platform Partai Golongan Karya  

1.  Senantiasa berwawasan kekaryaan dalam mewujudkan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945;  
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2.  Mengembangkan wawasan kebangsaan sebagai satu-satunya cara 

pandang mengatasi perbedaan faham, golongan dan kelompok atas 

dasar suku, etnis, agama, aliran dan budaya sehingga seluruh bangsa 

Indonesia terhimpun dalam kekuatan besar; 

3.  Mengembangkan ciri pluralisme dalam persatuan dengan menampung 

kemajemukan bangsa Indonesia yang terpatri dalam semboyan 

Bhinneka Tunggal Ika;  

4.  Mempertahankan komitmen terhadap kemajuan demokrasi dengan tetap 

mempertahankan nilai-nilai dasar yang tertuang dalam Pembukaan 

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

5.  Berjuang secara konsisten mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan 

kecerdasan rakyat secara menyeluruh; menurunkan kemiskinan dan 

pengangguran, meningkatkan pendapatan, meningkatkan kualitas dan 

pemerataan pendidikan, meningkatkan kesehatan;  

6.  Mempertahankan komitmen dalam penegakan supremasi hukum dan 

hak asasi manusia serta mewujudkan Pemerintahan yang, bersih dalam 

tata kehidupan yang demokratis dan konstitusional;  

7.  Mengembangkan penghayatan nilai-nilai moral dan etika yang 

bersumber dari ajaran agama untuk meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan sekaligus sebagai sumber motivasi dan inspirasi dalam 

pembangunan;  

8.  Mewujudkan pengelolaan kekayaan alam secara efisien, berdaya guna 

dan berkesinambungan serta peduli terhadap kelestarian lingkungan; 
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9.  Membangun solidaritas dan kesetiakawanan sosial untuk mewujudkan 

ketahanan sosial dalam masyarakat yang majemuk. 

4.1.8  Partai Golongan Karya Kota Pekanbaru  

  Kepemimpinan Partai Golongan Karya (Golkar) pada saat ini 

dipimpin oleh Drs. H. Erizal Muluk dengan sekretarisnya Masni Ernawati, 

mereka juga merupakan Anggota DPRD Provinsi Riau dan Anggota 

DPRD Kota Pekanbaru. Mereka berhasil membawa Partai Golkar menjadi 

pemenang dalam pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pekanbaru, dengan 

jumlah kursi sebanyak 7 kursi.  

Tabel 4.2 : Kepengurusan Inti DPD Partai Golkar Kota Pekanbaru  

Tahun 2015-2020  

No.  Nama  Jabatan  

1. Drs. H. Erizal Muluk  Ketua 

2. Masni Ernawati  Sekretaris  

3. H. Muhammadun, SE Bendahara  

4. Sahril, SH  Ketua Harian  

5. Jasnaruddin  Ketua Bagian Organisasi  

6. Evaros Zahidi, SE Ketua Bagian Kaderisasi dan 

Keanggotaan  

7. Abdul Haer Zubir  Ketua Bagian Pemenangan Pemilu  

8. M. Yanis, SE Ketua Bagian Pengabdian Masyarakat  

9. Nizamah Hariati, SH Ketua Bagian Hukum dan HAM  

10. H. Tasar Ketua Bagian Tani, Nelayan dan 

Pedesaan  

11. Mery Gho  Ketua Bagian Tenaga Kerja, Koperasi 

dan UMKM 

12. Musdasir Ketua Bagian Pemuda dan Olahraga 

13. Tengku Meiko Sofyan, A.md  Ketua Bagian Pendidikan dan Pelatihan  

14. Lily Aziz  Ketua Bagian Perempuan  

15. Saharly, SE Ketua Bagian Keagamaan  

16. Yasril Ketua Bagian Informasi dan Komunikasi  

17. Jawaris Ketua Bagian Seni dan Budaya  

18. Budhi Dharma Putra Ketua Bagian Kerjasama dan Organisasi 

Kemasyarakatan  

Sumber : KEP- 80/DPD/GOLKAR-R/I/2015  
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Sejak tahun 1999 golkar selalu mendominasi hasil pemilu di Kota 

Pekanbaru, golkar selalu mendapat lebih dari 5 kursi di DPRD Kota 

Pekanbaru. Berikut perolehan kursi Partai Golkar di Kota Pekanbaru sejak 

tahun 1999 :  

Tabel 4.3 : Perolehan kursi Partai Golkar di Kota Pekanbaru  

No Tahun Jumlah Kursi 

1 1999 10 

2 2004 12 

3 2009 9 

4 2014 7 

Sumber : Data Olahan 2017 

4.2  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 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 modal sosial dalam mencapai kepentingan 

bersama untuk dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. 

4.2.1 Sejarah Kota Pekanbaru  

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi 

Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi 

dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat 

http://id.wikipedia.org/wiki/Ibu_kota
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_udara_internasional
http://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Sultan_Syarif_Kasim_II
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
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Malaka. Pada abad ke-18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi 

pasar (pekan) bagi para pedagang dari dataran tinggi Minangkabau. 

Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat 

pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni 1784, berdasarkan 

musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari 

datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan 

Kampar), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari 

diperingati sebagai hari jadi kota ini.  

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 

tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari 

Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke 

dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang controleur yang 

berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus landschap sampai tahun 1940. 

Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai tahun 

1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru 

dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung. 

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur 

Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan 

daerah otonom yang disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada 

tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 

Republik Indonesia, Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonom kota 

kecil dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak 

http://id.wikipedia.org/wiki/Selat_Malaka
http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_Minangkabau
http://id.wikipedia.org/wiki/23_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/1784
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Datuk
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Oktober
http://id.wikipedia.org/wiki/1919
http://id.wikipedia.org/wiki/Distrik
http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/1931
http://id.wikipedia.org/wiki/Kampar_Kiri,_Kampar
http://id.wikipedia.org/wiki/1940
http://id.wikipedia.org/wiki/1942
http://id.wikipedia.org/wiki/Kekaisaran_Jepang
http://id.wikipedia.org/wiki/8_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1942
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/17_Mei
http://id.wikipedia.org/wiki/1946
http://id.wikipedia.org/wiki/Kotapraja
http://id.wikipedia.org/wiki/19_Maret
http://id.wikipedia.org/wiki/1956
http://id.wikipedia.org/wiki/Republik_Indonesia
http://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Tengah
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tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 19 

Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah 

Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota 

Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri 

nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah 

Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada 

pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti 

Medan, Padang dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh 

Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan 

selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota ini dibelah oleh Sungai Siak yang 

mengalir dari barat ke timur dan berada pada ketinggian berkisar antara 5 – 

50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk beriklim tropis dengan 

suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 35.6 °C, dan suhu 

minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C.  

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² 

yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu 

kecamatan Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 

1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan 

luas wilayah 446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui 

untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan 

wilayah Kota Pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan 

http://id.wikipedia.org/wiki/9_Agustus
http://id.wikipedia.org/wiki/1957
http://id.wikipedia.org/wiki/Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/20_Januari
http://id.wikipedia.org/wiki/1959
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanjungpinang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kepulauan_Riau
http://id.wikipedia.org/wiki/Lintas_Timur_Sumatera
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Padang
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Jambi
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/Utara
http://id.wikipedia.org/wiki/Timur
http://id.wikipedia.org/wiki/Barat
http://id.wikipedia.org/wiki/Selatan
http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kampar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
http://id.wikipedia.org/wiki/1987
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Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada 

tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini dimekarkan menjadi 12 

kecamatan.   

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga 

berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. 

Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi 

pendorong laju pertumbuhan penduduknya. 

Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah 

sekitar 37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja 

sebagai profesional dan pedagang. Jumlah mereka yang cukup besar, telah 

mengantarkan Bahasa Minang sebagai salah satu bahasa pergaulan yang 

digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu atau 

Bahasa Indonesia. 

Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah 

Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau 

dari Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar 

menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan 

kota. Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan 

berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. 

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada 

masa pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai 
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pekerja romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 

1950 kelompok etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan di 

Kota Pekanbaru. Namun perkembangan kota yang mengubah fungsi lahan 

menjadi kawasan perkantoran dan bisnis, mendorong kelompok 

masyarakat ini mencari lahan pengganti di luar kota, namun banyak juga 

yang beralih okupansi. 

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak 

bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi 

pendorong berdatangannya masyarakat Batak. Kelompok etnik ini 

umumnya bekerja sebagai karyawan, dan memiliki ikatan emosional yang 

kuat terutama jika semarga dibandingkan kelompok etnis lain yang ada di 

Kota Pekanbaru. Pasca PRRI eksistensi kelompok etnis ini menguat 

setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di 

pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi 

“Penguasa Perang Riau Daratan”. 

Agama Islam merupakan salah satu agama yang dominan dianut 

oleh masyarakat Kota Pekanbaru, sementara pemeluk agama Kristen, 

Buddha, Katolik, Khonghucu dan Hindu juga terdapat di kota ini. 

Sebagai bagian dalam pembangunan kehidupan beragama, Kota 

Pekanbaru tahun 1994, ditunjuk untuk pertama kalinya menyelenggarakan 

Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat nasional yang ke-17. Pada 

perlombaan membaca Al-quran ini, jika sebelumnya diikuti oleh satu 
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orang utusan, untuk setiap wilayah provinsi, maka pada MTQ ini setiap 

provinsi mengirimkan 6 orang utusan.  

Kota Pekanbaru secara administratif dipimpin oleh seorang 

walikota. 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. 

Dimulainya dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru, 

membawa beberapa perubahan pada sistem 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 memeintah lebih dari 10 tahun. 

Kemudian pada masa berikutnya mulai diterapkan penertiban 

periode pemerintahan kota, dan pada 5 Juli 1981, terpilih Ibrahim Arsyad, 

S.H., pada 21 Juli 1986 digantikan oleh Drs. Farouq Alwi, berikutnya pada 
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22 Juli 1991 terpilih H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama 

dua periode. 

Memasuki era pemerintahan otonomi daerah yang lebih luas, telah 

menimbulkan euforia yang berlebihan pada beberapa kelompok 

masyarakat di Pekanbaru, kecendrungan 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 

wali kota, memerintah selama dua periode, ia termasuk salah satu wali 

kota yang berhasil dalam menertibkan sistem birokrasi pemerintahan 

Pekanbaru, sehingga mampu meningkatkan pelayanan kepada 

masyarakatnya. Namun pada tahun 2010 berdasarkan survei persepsi kota-

kota di seluruh Indonesia oleh Transparency International 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 tingkat korupsi pemerintah 

daerah di Indonesia. Pekanbaru mendapat nilai IPK sebesar 3.61, dengan 

rentang indeks 0 sampai 10. 
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Pada tanggal 21 Juni 2006 dilaksanakan pemilihan wali kota dan 

wakil wali kota secara langsung, dengan dua pasangan calon yang ikut 

serta yaitu Erwandy Saleh – Ayat Cahyadi yang diusung oleh Partai 

Keadilan Sejahtera dan Herman Abdullah – Erizal Muluk yang diusung 

oleh Golkar dan partai koalisinya.  

Pada tanggal 18 Mei 2011 untuk kedua kalinya diselenggarakan 

pemilihan wali kota dan wakilnya secara langsung oleh masyarakat 

Pekanbaru, H. Firdaus S.T., M.T. terpilih dengan suara terbanyak, namun 

berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hasil 

tersebut dibatalkan dan mesti diadakan pemungutan suara ulang (PSU). 

Untuk mengisi kekosongan pemerintahan kota, Gubernur Riau Drs. H. 

Rusli Zainal mengangkat Dr. H. Syamsurizal S.E., M.M., sebagai 

pelaksana tugas (Plt) Walikota Pekanbaru.  

Kemudian berdasarkan 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.  

Beberapa perguruan tinggi juga terdapat di kota ini, di antaranya 

adalah Politeknik Caltex Riau, Universitas Riau, UIN Suska Riau, 

Universitas Muhammadiyah Riau, Universitas Islam Riau, dan Universitas 

Lancang Kuning.  
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Perpustakaan Soeman Hs merupakan perpustakaan pemerintah 

provinsi Riau, didirikan untuk penunjang pendidikan masyarakat 

Pekanbaru khususnya dan Riau umumnya. Perpustakaan ini terletak di 

jantung Kota Pekanbaru, termasuk salah satu perpustakaan "termegah di 

Indonesia", dengan arsitektur yang unik serta telah memiliki koleksi 300 

ribu buku sampai tahun 2008. Nama perpustakaan ini diabadikan dari 

nama seorang guru dan sastrawan Riau, Soeman Hasibuan. . 

4.2.2  Visi Kota Pekanbaru  

Visi Kota Pekanbaru adalah Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Kota 

Metropolitan Yang Madani. 

Makna yang terkandung dalam visi Kota Pekanbaru adalah :  

1. Kota Metropolitan, adalah  Kota yang berpenduduk lebih dari satu juta 

jiwa yang memiliki sarana dan prasarana yang terpadu dan memadai 

dengan konsep pembangunan kota berkelanjutan (sustainable city) di 

bidang ekonomi, ekologi, sosial, dan politik untuk melayani kebutuhan 

warga kota;  

2. Madani, adalah Kota yang memiliki ahlak mulia, peradaban maju, 

modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, 

dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi 

hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya Melayu, 

aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan 

iman dan taqwa.  
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4.2.3  Misi Kota Pekanbaru  

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, sesuai dengan harapan 

terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani, maka 

disusun Misi Kota Pekanbaru sebagai berikut :  

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 

bersaing di tingkat lokal, nasional dan internasional;  

2. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan 

bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman 

dan taqwa, berkeadilan tanpa perbedaan satu dengan yang lainnya serta 

hidup rukun dan damai;  

3. Meningkatkan infrastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, 

energi listrik, penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta 

daerah pinggiran kota;  

4. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan;  

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.  

 


