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BAB IV 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

4.1.Sejarah Kota Pekanbaru 

 Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi Riau. Kota ini merupakan kota yang 

meraih beberapa kali predikat seabagai kota terbersih di Indonesia. Dahulunya kota 

ini di kenal dengan nama Senapelan yang di pimpin oleh seorang kepala suku yang 

disebut batin. 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 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 musyarah “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 berekedudukan di Pekanbaru dan bersatatus lansch ap 

sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibu kota Onderafdeling kampar kiri sampai 
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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 Sumatra di 

medan tanggal 17 mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang 

disebut Hamite 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 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 yang sebelumnya menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang (kini menjadi 

ibu kota Provinsi kepulauan Riau). 

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

dua kecamatan yaitu kecamatan senapelan dan kecamatan limapuluh. Selanjutnya 

pada tanggal 1965 menjadi 6 kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan 

dengan luas wilayah 446,50km
2
, setelah pemerintahan daerah kampar menyetujui 

untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan wilayah kota 

pekanbaru, yang kemudian ditetapkan melalui peraturan pemerintahan Republik 

Indonesia nomor 19 Tahun 1987. Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada 

kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan.  

(Sumber:www.wikipedia.org/kota_Pekanbaru) 
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4.1 Geografis 

 Kota Pekanbaru secara geografis terletak 101’ 14’-101’ 34’ bujur Timur dan 

0’ 25’ – 0’ 45’ Lintang Utara. Dengan ketinggian permukaan laut berkisar 5-50 

meter. Sedangkan permukaan wilayah bagian utara merupakan daratan landai dan 

bergelombang dengan ketinggaian berkisar 5-11 meter, dan dibelah oleh aliran sungai 

Siak, yang mengalir dari barat hingga ke timur, serta memiliki beberapa anak sungai 

seperti sungai: umban sari, sail, Air Hitam, Sibam, setukul, kelulut, pengambang, 

ukai, sago, senapelan,limau dan Tampan (sumber:Bappeda Provinsi Riau, 2014). 

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 Pekanbaru memiliki luas sebesar 632,26 km
2
 dengan memiliki batas-batas 

sebagai berikut: 

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 (Sumber:BPS Kota Pekanbaru Tahun 

2014) 

Selanjutnya, disajikan luas wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan Luas kecamatan 

yang ada di kota Pekanbaru: 
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Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Pekanbaru 

NO Kecamatan Luas (Km
2
) 

1 Bukit Raya 22,05 

2 Limah Puluh 4,04 

3 Marpoyan Damai 29,74 

4 Payung Sekaki 43,24 

5 Pekanbaru Kota 2,26 

6 Rumbai 128,85 

7 Rumbai Pesisir 157,33 

8 Sail 3,26 

9 Senapelan 6,65 

10 Sukajadi 3,76 

11 Tampan 59,81 

12 Tenayan Raya 171,27 

Jumlah 632,26 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Tenayan Raya merupakan 

Kecamatan terluas yang ada di Pekanbaru dengan Luas wilayah sebesar 171,27 Km
2
, 

Kecamatan Tenayan Raya adalah yang beerbukit-bukit yang terdiri dari 4 (empat) 

kelurahan. Sedangkan kecamtan yang terkecil adalah kecamatan pekanbaru kota 

dengan luas wilayah sebesar 2,26 Km
2
. 
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4.2 Topografi 

 Kota pekanbaru terletak pada bagian tertinggi 5- 50 meter di atas permukaan 

laut. Kawasan pusat kota dan sekitarnya relatif datar dengan ketinggian rata-rata 

antara 10-20 meter di atas permukaan laut. Sedangkan kawasan tenayan dan 

sekitarnya umumnya mempunyai ketinggian antara 25-50 meter di atas permukaan 

laut. Kawasan yang relatif tinggi dan berbukti terutama dibagian utara kota, 

khususnya di kecamatan Rumbai dan rumbai pesisir dengan ketinggian rata-rata 

sekitar 50 meter di atas permukaan laut. 

Sebagian besar wilayah Kota Pekanbaru (44%) mempunyai tingkat kemiringan antara 

0-2% atau relatif datar. Sedangkan wilayah kota yang sedikit landai hanya sekitar 

17%, landai (21%), dan sangat landai (13%). Sedangkan yang relatif curam hanya 

sekitar 4-5% yang terdapat di Kecamatan Rumbai Pesisir. 

Morfologi atau bentang alam kota Pekanbaru dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu: 

1. Morfologi daratan terutama di kecamatan pekanbaru Kota, Senapelan, 

Limapuluh, Sukajadi, Sail, dan sebagian Wilayah Rumbai, Rumbai Pesisir, Tenayan 

Raya, Tampan, Marpoyan Damai, dan Payung Sekaki. Luas Morfologi ini di 

perkirakan sekitar 65% dari wilayah kota. Daerah ini merupakan endapan sungai dan 

rawa, dan sebagian besar mearupakan daerah yang rawan genangan dan banjir. 

Kawasan ini relatif datar dengan kelerengan kurang dari 5%. 

2. Morfologi perbukitan, terutama terdapat di kawasan utara, selatan, dan 

sebagian wilyah barat dan timur, memanjang dari barat laut- tenggara. Satuan 

morfologi ini tersusun oleh batu lumpur, batu pasir, sedikit batu lanau, batu malihan, 
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dan granit. Kawasan ini terletak pada ketinggian antara 20-35 meter di atas 

permukaan laut, dengan kemiringan kurang dari 20%. 

3. Morfologi perbukitan sedang, terutama di bagian utara wilayah kota yang 

merupakan kawasan perbukitan dengan arahan memanjang dari barat laut-tenggara. 

Wilyah ini ditumbuhi vegetasi tanaman keras sebagai hutan lindung. 

(Sumber:Bappeda Provinsi Riau, 2014). 

4.3 Geogologi 

Kota Pekanbaru keadaannya relatif daerah datar dengan: 

1. Struktur tanah pada umumnya terdiri dari jenis aluvial dengan pasir, 

2. Pinggiran Kota pada umumnya terdiri dari jenis tanah orgasonal dan humus 

yang merupakan rawa-rawa yang bersifat asam, sangat kerosif untuk besi. 

(Sumber:BPS Kota Pekanbaru Tahun 2014) 

4.4 Hidrologi 

Aliran sungai kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut: 

1. Sungai Siak, dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter, 

dipengaruhi oleh pasang surut air laut, kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter/detik. 

2. Sungai Senapelan merupakan penampung utama bagi wilayah sebelah Barat 

Jl. Jendral Sudirman dan sebelah utara Jalan Tuanku Tambusai, dengan lebar rata-rata 

3-4 meter. 

3. Sungai Sail, merupakn penampung utama bagi wilayah sekitar pasar loket 

yang dibatasi Jl. Pelajar di sebelah barat, Jl. Pepaya sdi sebelah Timur, Jl. Mangga di 

sebelah utara dan Jl. Tuanku Tambusai di selatan. 



62 

 

4. Sungai Sago merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jl. Sudirman, 

Sungai Lanau, Sungai Lanau, Sungai Tanjung datuk I dan II. 

Sistem drenase kota pekanbaru memanfaatkan saluran alami yang ada, seperti sungai, 

rawa, dan lain-lain. sistem dreinase Kota Pekanbaru mempunyai karakteristik sebagai 

berikut: 

1. Lokasi pembuangan utama drainase Kota adalah sungai Siak. 

2. Saluran drainase primer adalah anak-anak sungai siak. 

3. Saluran dreinase sekunder dan tersier pada sub aanak-anak sungai siak. 

4. Sistem dreinase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem gravitasi 

yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi pekanbaru yang relatif 

datar menyebabkan sistem pengaliran air hujan tidak dapat terjadi dengan baik. 

5. Sistem dreinase yang berfungsi sebagai retention pond adalah rawa-rawa di 

sebelah utara Sungai Siak, sampai batas jalan sekolah, wilayah rawa ini dibagi 2 oleh 

Jl. Yos sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur 

Disamping masalah tersebut, anak-anak sungai dan saluran drainase dalam kota yang 

mengalir ke sungai Siak sering tidak lancar dan berpotensi terjadi genangan lokal dan 

banjir di beberapa lokasi (titik-titik banjir seperti terlihat pada Gambar 2.2). kondisi 

ini mengakibatkan terganggunya aktivitas masyrakat di daerah perkotaan, khususnya 

di musim penghujan (sumber:Bappeda provinsi Riau, 2014) 
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4.5 Klimatologi 

Kota Pekanbaru mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar 

antara 31,00C-33,40C dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,40C-24,40C. 

Curah hujan antara 73,9-584,1 mm/tahun. Kelembaban maksimum berkisar antara 

85,5%-93,2% dan kelembaban minimum berkisar antara 57,0-67,7% (sumber: 

Bappeda Provinsi Riau, 2014). 

4.6 Demografi 

Sejak tahun 2010, Pekanbaru telah menjadi kota ketiga berpenduduk terbanyak di 

pulau sumatera, setelah medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi 

Pekanbaru cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. 

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. 

Untuk mencapai manusia yang berkualitas dengan jumlah penduduk yang tidak 

terkendali akan sukit tercapai. 

Program kependudukan yang meliputi pengendalian kelahiran menurunkan tingkat 

kematain bagi bayi dan anak, perpanjangan usia dan harapan hidup. Penyebaran 

hidup yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal 

pembangun yang harus ditingkatkan. Berikut akan disajikan data kependudukan yang 

ada di kota Pekanbaru. 
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Tabel 4.2 Jumlah Masyarakat Kota Pekanbaru menurut Jenis Kelamin 

No Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Bukit Raya 51.083 50.465 101.548 

2 Limah Puluh 21.995 19.999 41.994 

3 Marpoyan Damai 65.606 64.743 130.349 

4 Payung Sekaki 47.679 45.800 93..479 

5 Pekanbaru Kota 13.277 12.507 25.784 

6 Rumbai 34.969 35.250 70.219 

7 Rumbai Pesisir 34.933 34.083 69.016 

8 Sail 11.388 10.421 21.809 

9 Senapelan 19.446 17.578 37.024 

10 Sukajadi 25.091 22.723 47.814 

11 Tampan 95.770 93.036 188.806 

12 Tenayan Raya 69.102 67.614 136.716 

Jumlah 490.339 474.219 964.558 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun  

 Berdasarkan jenis kelamin kota pekanbaru di dominasi oleh masyarakat 

berjenis kelamin laki-laki. Peningkatkan maupun pengurangan (pertumbuhan) jumlah 

penduduk Kota Pekanbaru di pengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, penduduk 

pendatang dan perpindahan penduduk. 

 Selanjunya, menurut penduduk berumur 15 tahun keatas menurut jenis 

kegiatan utama dapat di kelompokkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.3 penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Jenis  

     Kegiatan  

No Jenis Kegiatan Utama Jumlah 

1 I. Angkatan Kerja 408.871 

2 1. Bekerja 389.921 

3 2. Pengangguran 18.950 

4 II. Bukan Angkatan Kerja 259.333 

5 1. Sekolah 112.302 

6 2. Mengurus Rumah Tangga 128.537 

7 3. Lainnya 18.494 

Jumlah 668.204 

Tingkat Partisipasi Angktan Kerja 

(TPAK) 

61,19% 

Tingkat Pengangguran 4,63% 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru  tahun  

 Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa penduduk dengan tingkat partisipasi 

angkatan kerja memiliki persentase sebesar 61,`9% denagn total sebesar 389.921 

jiwa. Sedangkan untuk tingkat pengangguran berada pada persentase 4,63% dengan 

total sebesar 18.950 jiwa. 

 Berdasarkan pernyatan tersebut dapat dipahami bahwa tingkat angkatan 

pengangguran lebih kecil dibandingkan dengan masyarakat bekerja, angkatan ini 

harus terus dijaga sampai tingkat pengangguran menjadi seminimal mungkin, agar 

tingkan kesejahteraan masyarakat di Kota Pekanbaaru meningkat. 

Berikut disajikan jumlah penduduk berumur 10 tahun keatas dirinci menurut ijazah 

yang dimiliki dan umur: 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas dirincikan  

     menurut ijazah yang dimiliki 

 

No Pendidikan Yang Pernah ditamatkan Jumlah Persentase 

1 Tidak Punya 94.135 12,30% 

2 SD 115.717 15,12% 

3 SLTP 140.284 18,33% 

4 SLTA 304.063 39,73% 

5 AKADEMI 34.057 4,45% 

6 UNIVERSITAS 77.069 10,07% 

Jumlah 765.325 100% 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun  

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk yang memiliki ijazah SLTA 

sederajat lebih mayoritas di Kota Pekanbaru dengan jumlah 304.063 jiwa. 

Mendominasinya jumlah ijazah SLTA sederajat yang dimiliki oleh sebagian besar 

mayarakat Kotab Pekanbaru karena secara perlahan telah timbul kesadaran 

masyarakat bahwa pendidikan sengat penting demi kelangsungan hidup dimasa yang 

akan datang. Sedangkan penduduk yang memiliki ijazah yang di dapat dari akademi 

berada pada jumlah terkecil dengan angka 34.057 jiwa dan universitas 77.069 jiwa. 

Selanjutnya akan disajikan tabel jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut frekuensi 

umur: 
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru menurut Frekuensi 

          Umur  

No Frekuensi umur Jumlah 

1 0-4 107.375 

2 5-9 91.858 

3 10-14 81.554 

4 15-19 90.797 

5 20-24 117.240 

6 25-29 97.409 

7 30-34 85.687 

8 35-39 78.160 

9 40-44 63.797 

10 45-49 51.062 

11 50-54 37.348 

12 55-59 25.656 

13 60-64 15.084 

14 65-69 9.913 

15 70-74 6.381 

16 >75 5.237 

Total 964.558 

Sumber: BPS Kota Pekanbaru Tahun  

Berikutnya, menurut klasifikasi umur penduduk yang paling banyak mendominasi 

pada Kota Pekanbaru adalah Penduduk berumur 20-24 tahun dengan total sebesar 

117.240 jiwa, sedangkan jumlah paling sedikit berada pada umur 75 keatas dengan 

total 5.237 Jiwa. 
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Mendominasinya masyarakat berumur 20-24 tahun di sebabkan oleh beberapa alasan, 

salah satunya adalah perpindahan penduduk baik dari luar daerah Pekanbaru maupun 

dari luar provinsi. Banyak penduduk pada frekuensi umur 20-24 ini datang ke 

Pekanbaru dengan alasan seperti melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri 

maupun swasta yang ada di Kota Pekanbaru dan juga untuk mencari pekerjaan. 

 


