
1 

 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

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

Indonesia. Kota Pekanbaru adalah kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai 

kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Saat ini 

Kota Pekanbaru sedang berkembang pesat menjadi kota dagang yang multi etnik, 

keberagaman ini menjadi modal sosial dalam mencapai kepentingan bersama 

untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. 

 Perkembangan Kota Pekanbaru bermula dari kawasan Sungai Siak. 

Dimana dikawasan ini terdapat sebuah mesjid tua, yaitu Mesjid Raya Pekanbaru 

yang merupakan bukti sejarah Kerajaan Siak menjadi awal pertumbuhan Kota 

Pekanbaru. Sejarah bermula dari masuknya era penjajahan Belanda ke Indonesia. 

Pada saat itu, Pekanbaru masih berupa dusun yang bernama Dusun Payung 

Sekaki, yang terletak di tepi Sungai Siak (di seberang pelabuhan yang ada 

sekarang). Setelah mengalami perkembangan pesat, kemudian pusat pemerintahan 

berpindah ke seberang (selatan) disekitar Pasar Bawah yang kemudian bernama 

Senapelan. 

 Perkembangan Kota Pekanbaru pada awalnya tidak lepas dari fungsi 

Sungai Siak sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari 

pedalaman dan dataran tinggi Minang Kabau ke wilayah Pesisir Selat Malaka. 

Pada tanggal 23 Juni 1784 berdasakan musyawarah “Dewan Mentri” dari 
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kesultanan siak yang terdiri datuk empat suku ( pesisir, limapuluh, tanah datar dan 

kampar) kawasan ini dinamakan Pekanbaru dan dikemudian hari diperingati 

sebagai hari jadi Kota Pekanbaru. 

 Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur 

Sumatera di Medan, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte 

atau Kota Praja. Kemudian tanggal 19 Maret 1956 berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru dijadikan kota kecil dalam 

lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Kota Pekanbaru resmi menjadi Ibu Kota 

Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959. 

A. Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Visi Kota Pekanbaru sesuai dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 tahun 

2001, yaitu : “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan dan jasa, 

pendidikan serta pusat kebudayaan melayu, menuju masyarakat sejahtera 

berlandaskan iman dan taqwa”. 

Untuk mempercepat pencapaian Visi Kota Pekanbaru maka ditetapkan 

Visi Kota Pekanbaru untuk periode lima tahun kepemimpinannya yaitu 

“Terwujudya Pekanbaru sebagai Kota Metropolitan yang Madani”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi Kota Pekanbaru 

sebagai berikut : 

Pertama : Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang 

memiliki kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 

bersaing ditingkat lokal, nasional maupun internasional. 
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Kedua:  Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui 

peningkatan kemampuan / keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, 

kependudukan dan keluarga sejahtera. 

Ketiga:  Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan 

bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun 

dan damai. 

Keempat: 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. 

 Kelima: Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif 

dan pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan. 

Keenam: 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. 

 

B. Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 

Sejak tahun 2010 Pekanbaru adalah kota ketiga dengan jumlah penduduk 

terbanyak di Pulau Sumatera, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan 

ekonomi Pekanbaru cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan 

penduduknya. 
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Untuk lebih jelasnya jumlah penduduk yang ada di Kota Pekanbaru 

berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut :  

Tabel 4.1  

Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk menurut Kecamatan dan Jenis 

Kelamin di Kota Pekanbaru (Jiwa) 

Laki-laki Perempuan Total 

Tampan 100656 93675 194331 

Payung Sekaki  51993 47177 9917 

Bukit Raya 54628 51533 106161 

Marpoyan Damai 72864 68705 141569 

Tenayan Raya 74067 68452 142519 

Limapuluh 21819 22163 43982 

Sail 11464 11492 22956 

Pekanbaru Kota 13953 13106 27059 

Sukajadi 24347 24989 49336 

Senapelan 18819 19364 38183 

Rumbai   3722 36011 73231 

Rumbai Pesisir 37685 35285 7297 

Kota Pekanbaru 519515 491952 1011467 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2016 

 

4.2 Kondisi Geografis 

 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. 
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Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km
2 

yang 

kemudian bertambah menjadi 62.96 km
2 

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 

km
2
, setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan sebagian 

dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, yang 

kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada kota ini 

dimekarkan menjadi 12 kecamatan. 

Ditinjau secara batas administrasi, Kota Pekanbaru memiliki luas wilayah 

total keseluruhan sebesar 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). Kota 

Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan dan 58 Kelurahan yaitu Kecamatan Tampan, 

Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, 

Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir. 

Kota Pekanbaru secara geografis terletak antara 101
0
14’ – 101

0
34 BT dan 

0
0
25’ - 0

0
45’ LU, dengan batas administrasi sebagai berikut : 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

c. Sebelah Timur  : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

d.  Sebelah Barat : Kabupaten Kampar 
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Untuk lebih jelasnya tentang luas wilayah menurut Kecamatan di Kota 

Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :  

Tabel 4.2 

 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru  Tahun 2016 

Kecamatan 

District 

Luas Wilayah 

(km2) 

Persentase Luas 

Area Percentage 

(1) (2) (3) 

Tampan  59,81 9,46 

Payung Sekaki  43,24 6,84 

Bukit Raya  22,05 3,49 

Marpoyan Damai  29,74 4,70 

Tenayan Raya 171,27               27,09 

Limapuluh    4,04 0,64 

Sail    3,26 0,52 

Pekanbaru Kota    2,26 0,36 

Sukajadi    3,76 0,59 

Senapelan    6,65 1,05 

Rumbai 128,85               20,38 

Rumbai Pesisir 157,33               24,88 

Kota Pekanbaru 632,26             100,00 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2016 

4.3 Potensi Ekonomi 

 Saat ini Pekanbaru menjadi Kota Metropolitan yaitu dengan nama 

Pekansikawan (Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan). Perkembangan 

perekonomian Pekanbaru sangat di pengaruhi oleh kehadiran perusahaan minyak, 

pabrik pulp dan kertas, serta perkebunan kelapa sawit serta pabrik pengolahannya. 

 

4.4 Sejarah Singkat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 

 Awal terbentuknya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

merupakan perpaduan antara Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 

dan Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru. Secara kronologis 

perkembangannya dapat diuraikan antara lain : 
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Tahun 1981 : Departemen Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 

Tahun 1981 : Departemen Perindustrian Kota Madya Pekanbaru 

Tahun 1996 : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Madya Pekanbaru 

Pada Tahun 2001 Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001Departemen 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. 

Selanjutnya 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. 

 Pada tanggal 01 Januari 2017 pemerintah Daerah Kota Pekanbaru 

menyesuaikan SOTK atau yang kini disebut Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

maka terjadi perubahan beberapa nama dinas di Kota Pekanbaru, sehingga Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru resmi menjadi Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 

Visi 

Terwujudnya Pusat Perdagangan Dan Jasa Yang Didukung Oleh Industri 

Yang Mapan Guna Menunjang Ekonomi Kerakyatan  

 Misi 

1. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang merata, 

2. Menumbuh kembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan, 

3. Meningkatkan mutu produk industri yang mempunyai daya saing dan 

bertanggung jawab, 

http://localhost/test2/file/perda_no7-2001.pdf
http://localhost/test2/file/perda_no7-2001.pdf
http://localhost/test2/file/perda_no8_2008.pdf
http://localhost/test2/file/perda_no8_2008.pdf
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4. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas dan 

profesionalisme di bidang industri dan perdagangan, 

5. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat, 

6. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan pasar, 

distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan 

pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan konsumen. 

 

Kedudukan 

a. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan unsur 

Pelaksana Pemerintah Kota Pekanbaru. 

b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dipimpin oleh 

seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Tugas 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai 

tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perindustrian 

dan Perdagangan. 

Fungsi 

Dalam menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai fungsi : 

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Perdagangan dan Perindustrian 

Kota Pekanbaru; 

2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum; 

3. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Cabang Dinas di 

bidang Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru; 

4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. 
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Kewenangan 

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud diatas, Dinas 

Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan 

sebagai berikut : 

1. Penyelenggaraan barang dan jasa di bidang Industri dan Perdagangan; 

2. Mendorong penyelenggaraan kemitraan industri kecil, menengah, besar 

dan sektor ekonomi lainnya; 

3. Penyelengaraan perlindungan konsumen; 

4. Penyelenggaraan industri dan produk tertentu yang berkaitan dengan 

keamanan, keselamatan umum, kesehatan, lingkungan dan moral; 

5. Penyelenggaraan distribusi bahan-bahan pokok; 

6. Pemberian izin industri dan izin kawasan industri; 

7. Pemberian perizinan dibidang Industri dan Perdagangan, termasuk izin 

kawasan industri; 

8. Memfasilitasi pelatihan teknis manajemen untuk pengusaha kecil dan 

keterampilan pengrajin; 

9. Memfasilitasi permodalan bagi industri kecil dalam pengembangan 

usaha; 

10. Pengendalian pencemaran limbah industri; 

11. Pengawasan dan pengendalian industri dan produk tertentu yang 

berkaitan dengan keamanan, keselamatan umum, keselamatan 

lingkungan dan moral; 

12. Fasilitasi kegiatan distribusi bahan-bahan pokok; 
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13. Penetapan tera dan tera isi ulang alat UTTP (Ukuran, Takaran, 

Timbangan dan Perdagangan); 

14. Pemberian izin gudang; 

15. Penerbitan SKA (Surat Keterangan Asal) barang; 

16. Memfasilitasi permodalan, aspek permodalan, manajemen, kelembagaan, 

kemitraan dan perniagaan, pemasaran untuk tumbuh dan berkembangnya 

Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM); 

17. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan industri dan 

perdagangan Daerah; 

18. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam 

bidang Industri dan Perdagangan yang wajib dilaksanakn oleh Kota; 

19. Penyusunan rencana Industri dan Perdagangan Daerah; 

20. Perizinan dibidang Industri dan Perdagangan oleh Daerah; 

21. Penyelenggaraan ekspor dan impor hasil produksi Industri dan 

Perdagangan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; 

22. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Industri dan Perdagangan; 

23. Penyelenggaraan sistem Industri dan Perdagangan; 

24. Penyelenggaraan promosi Industri dan Perdagangan; 

25. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama Industri dan Perdagangan; 

26. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama 

Daerah; 
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4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

1. Kepala Dinas 

 Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan 

tugas dan menyelenggarakan fungsi : 

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang 

perindustrian. 

b. perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan 

dan bidang perindustrian. 

c. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian. 

d. perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang 

perindustrian.  

e. penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang 

perdagangan dan bidang perindustrian.  

f. penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan 

kewenangannya.  

g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya. 

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan 

bidang perdagangan dan bidang perindustrian. 

i. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian. 
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j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

2. Sekretariat 

Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan 

dan Perindustrian. 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program.  

d. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan.  

e. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggugjawaban.  

f. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban 

dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta 

perlengkapan gedung kantor.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 
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3. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

 Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan 

tugas dan menyelenggarakan fungsi:  

a. Perencanaan, pengaturan dan pengawasan terselenggaranya 

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan 

pengawasan, dan pengendalian barang beredar dalam hal 

kemetrologian, dan kepemilikan izin tanda daftar industri.  

b. Penyiapan, pemberian bimbingan tekhnis terhadap pelaksanaan 

kebijakan perdagangan, peredaran barang dan pengembangan industri 

kecil.  

c. Penegakan hukum terhadap perizinan dan pendaftaran dalam industri, 

distribusi dan perdagangan termasuk didalamnya penimbunan dan 

pergudangan.  

d. Penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Undang-undang   metrologi  

legal,  melakukan  ukur  ulang,  mengolah data,  pengawasan, 

penyuluhan dan pembebasan tera ulang dalam rangka perlindungan 

konsumen.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 

4. Bidang Perdagangan 

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan 

fungsi : 
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a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, 

manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis  dan pembinan 

pendaftaran perusahaan, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

pendaftaran perusahaan.  

b. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis bimbingan usaha, penyaluran, promosi 

dan sarana perdagangan, bimbingan teknis pengembangan usaha 

export import dan teknis pembinaan sarana persana dan prasarana 

usaha perdagangan, pengelolaan izin usaha perdagangan dan surat 

keterangan asal barang (skab), serta pengembangan manajemen 

promosi dagang di dalam dan di luar negeri.  

c. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis perlindungan konsumen.  

d. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyaiapan teknik 

pendidikan standar mutu.  

e. Pengoordinasian, pembinaan dan penyiapan rencana dan program 

penciptaaan iklim usaha.  

f. Pengoordinasian, pembinaan serta pelaksanaan penyidikan terhadap 

perusahaan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 
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5. Bidang Perindustrian 

Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas dan 

menyelenggarakan fungsi :  

a. Penyusunan program dan rencana kegiatan dibidang industri.  

b. Penetapan bidang industri prioritas dan unggulan. 

c. Pemberian pelayanan teknis terhadap kelancaran pengadaan dan  

penanganan bahan baku maupun penolong. 

d. Promosi produk industri. 

e. Penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi bidang industri. 

f. Pemberian fasilitasi dan pengawasan standarisasi. 

g. Penerapan standar kompetensi sumber daya manusia (sdm) industri 

dan pembina industri. 

h. Pelaksanaan fasilitasi akses permodalan. 

i. Pemberian fasilitasi kemitraan dan kerjasama. 

j. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan industri kecil 

dan menengah (ikm) serta industri kreatif. 

k. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri. 

l. Penyusunan tata ruang industri. 

m. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan 

yang diakibatkan oleh industri. 

n. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri. 

o. Pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang industri 
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p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

6. Bidang Pasar 

Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengoordinasian 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. Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, 

mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.  

d. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program 

pengembangan pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.  

e. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, 

penelitian dan penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.  

f. Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 

dan penelitian serta pengembangan pasar terhadap pelaksanaan satuan 

kerja dinas pasar.  

g. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan rencana 

kerja.  

h. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta 

penyelesaian masalah ketertiban dan kebersihan.  
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i. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, 

keamanan dan kebersihan pasar.  

j. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyajian data wajib 

retribusi pengelolaan pasar dan membuat peta lokasinya dengan sub 

dinas terkait.  

k. Pengoordinasian, pembinaan, dan perumusan penyelenggaraan serta 

pengaturan pemungutan retribusi pengelolaan pasar.  

l. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan monitoring dan 

evaluasi pelaksanaan penerimaan retribusi pengelolaan pasar.  

m. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan 

penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan 

kepala bagian tata usaha.  

n. Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan buku registrasi 

data pedagang dan buku registrasi pasar yang ada di dalam lingkungan 

pasar.  

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

dengan tugas dan fungsinya. 
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4.6 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 

Pekanbaru 

 

 

 

 

 


