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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang saat 

itu dipimpin seseorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai 

ladang ini kemudian lambat laun menjadi perkampungan. Daerah ini terus 

berkembang menjadi kawasan pemukiman baru seiring waktu berubah menjadi 

Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. 

Selanjutnya, perkembangan Senapelan sangat berhubungan erat dengan 

perkembangan Kerajaan Siak Sri Idrapura. Hal itu bermula saat Sultan Abdul Jalil 

Almudin Syah menetap di Senapelan. Kemudian, beliau membangun istananya di 

Kampung Bukit yang berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan 

Istana tersebut terletak disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian 

berinisiatif membuat pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. 

Kemudian usaha yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda 

Muhammad Ali yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah 

meskipun lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang. 

Lalu berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima 

Puluh, Tanah Datar dan Kampar) pada hari selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau 

tanggal 23 Juni 1784 M, nama Senapelan kemudian diganti menjadi “ Pekan 

Baharu” atau Pasar yang baru. Selanjutnya tanggal 23 Juni diperingati sebagai 
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hari lahir Kota Pekanbaru. Semenjak itu sebutan Senapelan sudah mulai 

ditinggalkan dan mulai popular sebutan “PEKAN BAHARU”, yang kemudian 

dalam bahasa kesehariannya disebut PEKANBARU. 

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu 

mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut: 

a. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 

19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut 

District. 

b. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin  oleh 

seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru. 

c. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur 

Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 

d. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 

103,   Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau 

Kota B. 

e. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil. 

f. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 

Kota Kecil. 

g. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

h. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 

Pekanbaru   menjadi Ibukota Propinsi Riau. 

i. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 
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j. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan 

Kotamadya berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

4.1.2 Letak Geografis 

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 

0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5 – 50 

meter. Berdasarkan Perturan Pemerintah No.19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 

1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², 

terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengkuran atau 

pematokan di lapangan oleh BPN Tk. I Riau ditetapkan luas wilayah Kota 

Pekanbaru adalah 632,26 Km². 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap  penyediaan 

fasilitas dan utulitas perkotaan serta kebutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya 

tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah 

Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru dengan Perda tahun 2003 menjadi 58 

Kelurahan/Desa. 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 
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Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke 

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

Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan 

Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas 

perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara 

maksimum berkisar antara 34,1  C – 35,6   C dan suhu minimum antara 2 ,2  C – 

23,   C. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim 

berkisar: 

- Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d 

Desember. 

- Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus. 

Kelmbapan maksimum anatara 96% - 100% . Kelembapan minimum 

antara 46% - 62%, 

 

4.1.3 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

Visi Kota Pekanbaru 2025 sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 

2 11, yaitu “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, 

Pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera 

Berlandaskan Iman dan Taqwa.” 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan Misi Kota Pekanbaru 

yaitu: 
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a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing 

di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

b. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui peningkatan 

kemampuan/keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, 

kependudukan dan keluarga sejahtera. 

c. Mewujudkan masyrakat 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. 

d. 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. 

e. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif dan 

pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan 

berkelanjutan. 

f. 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.        
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4.2 Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

4.2.1 Sejarah Singkat 

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang 

pemerintahan daerah (Lembarab Negara Tahun 1999 Nomor 60). Sebagai tindak 

lanjut Peraturan Daerah di Pekanbaru Nomor 7 tahun 2001, telah dibentuk 

susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintahan di 

Pekanbaru. Untuk itu ditetapkan kembali keputusan Walikota Pekanbaru di 

Pekanbaru Nomor 141 Tahun 2001 tentang uraian tugas dinas-dinas di lingkungan 

Pemerintahan di Pekanbaru. Kantor Dinsa Perindustrian dan Perdagangan Kota 

Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No.83 Pekanbaru.  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru adalah unsur 

pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 

perindustrian dan perdagangan. 

 

4.2.2 Visi dan Misi 

i.  Visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

“Terwujudnya Pusat Perdagangan dan Jasa yang Didukung Oleh 

Industri yang Mapan, Guna Menunjang Ekonomi Kerakyatan” 

ii. Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan 

a. Menciptakan industri yang kondusif dan distribusi barang yang 

merata. 

b. Menumbuhkembangkan industri dan perdagangan yang berwawasan 

lingkungan. 
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c. Meningkatkan mutu produk industry yang mempunyai daya saing 

dan bertanggung jawab. 

d. Memanfaatkan sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas 

dan profesionalisme dibidang industry dan perdagangan yang akurat. 

e. Menyediakan informasi industri dan perdagangan yang akurat. 

f. Meningkatkan pembinaan dan kerjasama dalam pengembangan 

pasar, distribusi, promosi peningkatan penggunaan produk dalam 

negeri dan pengawasan barang beredar/jasa serta perlindungan 

konsumen 

 

4.2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru di 

Bidang Perindustrian dan Perdagangan.  

Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari : 

i. Kepala Dinas 

Tugas Pokok 

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di 

bidang perdagangan dan bidang perindustrian serta tugas pembantu 

lainnya. 

Fungsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang 

perindustrian. 
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b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan 

dan bidang perindustrian. 

c. Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. 

d. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang perindustrian dan perdagangan. 

e. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang 

perindustrian dan perdagangan. 

f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenagannya. 

g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tigasnya. 

h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang 

perindustrian dan perdagangan. 

i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan. 

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

dengan tugas dan fungsinya. 

ii. Sekretariat 

Tugas Pokok: 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariat berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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Fungsi:  

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perindustrian 

dan Perdagangan. 

b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta 

pengoordinasi 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 pertanggung jawaban. 

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. 

Sekretariat terdiri dari:  

a. Sub Bagian Umum 

b. Sub Bagian Keuagan 

c. Sub Bagian Program 

 

 



 

 

45 

iii. Bidang Perdagangan 

Tugas Pokok : 

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan perdagangan. 

Fungsi: 

a. Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, 

manajemen usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinaan 

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 

impor 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. 
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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. 

Bidang Perdagangan terdiri dari: 

a. Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan. 

b. Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan. 

c. Seksi Sarana Distribusi Perdagangan. 

iv. Bidang Perindustrian  

Tugas Pokok: 

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas 

Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan Perindustrian. 

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 fasilitas dan pengawasan standarisasi. 

g. Penerapan standar kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) industry 

dan Pembina industri. 

h. Pelaksanaan fasilitas akses permodalan. 
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i. Pemberian fasilitas kemitraan dan kerjasama. 

j. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan indusri kecil 

menegah (IKM) serta industri kreatif. 

k. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap industri. 

l. Penyusunan tata ruang industri. 

m. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkugan 

yang diakibatkan oleh industri. 

n. Pendataan, analisis dan desiminasi data industri. 

o. Pengawasan, monitorin, evaluasi dan pelaporan bidang industri. 

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

dengan tugas dan fungsi. 

Bidang Perindustrian terdiri dari: 

a. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri. 

b. Seksi Sarana dan Usaha Industri. 

c. Seksi Kerjasama dan Informasi Industri. 

v. Bidang Pasar 

Tugas Pokok: 

Bidang pasar mempunyai tugas membantu sebagian Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sub urusan pasar. 

Fungsi: 

a. Pengoordinasian dan membina serta merumuskan penyusun rencana, 

penelitian serta pengembangan pasar di dalam satuan kerja dinas dalam 

penyusunan rencana kerja tahunan. 
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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. 

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. 
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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. 

Bidang Pasar terdiri dari: 

a. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan. 

b. Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL. 

c. Seksi Retribusi. 

vi. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian 

Tugas Pokok 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan 

tertib perdagangan dan perindustrian. 

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. 
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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. 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari: 

a. Seksi Pengawasan Metrologi. 

b. Seksi Pengawasan Perdagangan. 

c. Seksi Pengawasan Perindustrian. 
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4.2.4 Struktur Organisasi  
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