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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kota Pekanbaru 

    4.1.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

Jauh sebelum dikenal sebagai Pekanbaru cikal bakal kota ini 

dikenal sebagai Senapelan di bawah pimpinan seorang Batin. Semula 

merupakan merupakan perkampungan didataran yang agak rendah, 

kemudian dipindahkan ke dataran yang agak tinggi, dimana tumbuh 

sebatang pohon rindang dan tinggi yang dari jauh nampak seperti 

“Payung”. 

Lama-lama perkampungan tersebut di sebut Kampung Payung 

Payung Sekaki, terletak ditepi sungai Jantan (Kelak menjadi sungai Siak), 

tepatnya dimuara  Anak Sungai Senapelan. Perkampungan itu mulai 

berkembang setelah diperbaharuinya sebuah perjanjian antara kerajaan 

Johor dan VOC Belanda pada April 1689, dimana Belanda memperoleh 

hak-hak yang lebih luas. Diantaranya berupa pembebasan cukai dan 

monopoli terhadap beberapa jenis barang dagangan. Selain itu Belanda 

juga mendirikan sebuah “loji” di Petapahan yang ketika itu merupakan 

daerah yang telah maju dan cukup penting. 

Karena Kapal Belanda tidak dapat memiliki Petapahan, Pyung 

Sekaki yang terletak ditepian Sungai Senapelan menjadi tempat 

persinggahan kapal-kapal Belanda. Selanjutnya pelayaran ke Petapahan 

diteruskan dengan menggunakan perahu-perahu kecil. Lama-lama nama 
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Payung Sekaki menjadi Senapelan, dan menjadi tempat menumpuk 

berbagai komoditi perdagangan dari luar untuk diangkut ke pedalaman, 

maupun dari pedalaman berupa bahan-bahan tambang seperti emas, 

barang-barang kerajinan kayu dan hasil-hasil hutan lainnya yang diangkut 

ke Negeri Belanda. 

Senapelan atau Payung Sekaki memegang peranan penting dalam 

lau lintas perdagangan. Letak Senapelan yang Strategis serta Sungai Jantan 

yang tenang dan dalam menyebabkannya memegan posisi silang, baik dari 

pedalamn Tapung, Kampar maupun Minang Kabau, akhirnya menjadikan 

Senapelan sebagai pasar yang penting. Hal ini merangsang pula 

berkembangannya sarana jalan dari darat melalui rute Teratak Buluh 

ditepian Sungai Embun (yang kelak menjadi Sungai Kampar), tangkerang 

hingga ke Senapelan dengan kendaraan kuda pedati semakin 

menguatkannya sebagai daerah yang strategis, sekaligus menjadi pintu 

gerbang perdagangan yang makin penting. 

Senapelan semakin berkembang pesat Sejak Raja Siak Sri 

Indrapura Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan dan 

membangun istana di Kampung Bukit. Dia memprakasai membuat sebuah 

pasar. Usaha yang dirintisnya dilanjutkan oleh Putranya Raja Muda 

Muhammad Ali dengan Gelar SultanMuhammad Ali Abdul Jalil 

Muazansyah. Dizamannya dia menggeser letak Pekan (pasar) lebih 

kedekat Pelabuhan. Pekan yang dipindahkan Raja Muda Muhammad Ali 
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itu disebut Pekanbaru. Lama-lama nama itu lekat menjadi Pekanbaru, 

Pemukiman yang semakin berkembang sebagai pusat perdagangan. 

Menurut catatan dari Iman Suhil Siak, Payung Sekaki yang 

kemudian disebut juga sebagai Senapelan, lalu beralih menjadi Pekanbaru, 

didirikan pada tanggal 21 Rajab pada Hari Selasa tahun1204 H, atau 23 

Juli 1784 Masehi, yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota 

Pekanbaru. 

Sejak ditinggalkan oleh Sultan Muhammad Ali Muazamsyah 

penguasaan atas Senapelan diserahkan kepada Datuk Bandar yang dibantu 

oleh empat orang Datuk Besar yaitu Datuk Limapuluh, Datuk Tanah 

Datar, Datuk Pesisir dan Datuk Kampar. Mereka Tidak memiliki wilayah 

sendiri, tetapi sebagai Pendamping Datuk Bandar yang bertanggung jawab 

kepada Sultan Siak Sri Indrapura. (KPU Kota Pekanbaru, 2006 hal : 15). 

4.1.2 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 

 Visi dan Misi Kota Pekanbaru 2021 adalah sebagai berikut : 

 “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebgai Pusat Perdagangan dan 

Jasa, pendidikan serta Pusat Kebudayaan Melayu, menuju masyarakat 

sejahtera yang berlandaskan iman dan taqwa” 

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kota Pekanbaru memiliki Misi 

sebagai berikut : 

1. Menciptakan dan menumbuh kembangkan iklim usaha yang kondusif 

dengan berbasis ekonomi kerakyatan. 



 50 

2. Menyediakan sekolah dan lembaga pendidikan yang unggul yang 

disukung oleh tenaga profesional sehingga dapat menghasilkanSumber 

Daya manusian yang berkualitas, mandiri, kreatif dan inovatif. 

3. Melestarikan, membina dan mengembangkan kebudayaan melayu 

yang mampu mengikuti perkembangan zaman dengan tetap 

mempertahankan jati diri sehingga terciptanya masyarakat yang maju, 

mandiri dan mampu bersaing. 

4. Terpenuhinya kebutuhan yang hidup dan kehidupan masyarakat. 

5. Menciptakan masyarakat yang beriman dan bertaqwa melalui 

pendidikan agama dan menfungsikan lembaga-lembaga keagamaan 

sebagai wadah pembinaan umat. 

4.2 Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota   

Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah Singkat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota  

Pekanbaru 

 Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP 

adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan 

ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata 

kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah.Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah 

Provinsi dan Kabupaten/ Kota.Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong 

Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung 

jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.Sedangkan di 
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daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh 

Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota. Polisi 

Pamong Praja didirikan pertama kali di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 

1950 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi 

sebagian tugas Pemerintah Daerah.  

Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja pada masa setelah 

proklamasi kemerdekaan dimana sempat diawali dengan kondisi yang 

tidak stabil dan mengancam NKRI, maka pada masa itu dibentuklah 

Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta 

sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa 

Yogyakarta yang bertujuan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban 

masyarakat. Pada tanggal 10 November 1958, lembaga ini berubah nama 

menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja. Selanjutnya pada Tahun 1960 

dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Daerah Jawa 

dan Maduradengan dukungan para petinggi militer.Pada tahun 1962 

namanya kembali berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk 

membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti yang dimaksud dalam 

UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Pokok-Pokok Kepolisian. Namun pada 

tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja, namun 

selanjutnya istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai 

dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 
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tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan 

kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 

Daerah.  

Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi 

Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok 

menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.  

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, 

Pemerintah Provinsi Riau membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai 

dengan Peraturan Daerah Propinsi Riau No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 

April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau 

Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya 

Pemerintah Provinsi Riau mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau 

No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas 

pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum 

khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang dahulunya 

berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Riau 

sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi 

Riau. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk 

penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan 

Kepala Daerah.Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi 

Pamong Praja di Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. 

 



 53 

4.2.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota 

Pekanbaru 

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Adapun 

Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

a.Visi  

Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat 

hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci 

sebagai berikut: 

1. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma 

hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga 

terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan 

tentram.  

2. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata 

dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku 

guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram 

lahir dan batin.  

3. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif 

yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 

terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang 

harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.  

 

 



 54 

b. Misi  

Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan 

ketertiban umum serta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat. 

4.2.3 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Satuan Polisi 

PamongPraja Kota Pekanbaru 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan bagian 

perangkatdaerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam 

bidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman 

masyarakat.Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala 

Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala 

daerah melalui sekretaris daerah.Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan 

Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban 

umum, penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.  

b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum.  

c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.  

d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman 

dan ketertiban umum serta penegakan Perda, Keputusan Kepala Daerah 

dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 

dan atau aparatur lainnya. 

e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Perda 

dan Keputusan Kepala Daerah. 
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong 

Praja juga mempunyai wewenang sebagai berikut:  

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisialterhadap warga 

masyarakat, aparatur / badan hukum yang melakukan pelanggaran atas 

Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah.  

b. Menindak warga / masyarakat, aparatur / badan hukum yang 

mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.  

c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan 

masyarakat.  

d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur 

/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah.  

e. Melakukan tindakan administrasif terhadap waraga masyarakat, aparatur 

/ badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau 

Peraturan Kepala Daerah. 

4.2.4 Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota 

Pekanbaru 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan salah satu 

instansiyang ada di Pemerintahan Kota Pekanbaru sebagai unsur 

perpanjangan tangan Walikota dalam menjalankan tugasnya. Satuan Polisi 

Pamong Praja mempunya tugas dalam penegakan Perda dan 

menyelenggarakan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan 

perlindungan masyarakat. Struktur Organisasi SKPD Satuan Polisi 
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Pamong Praja Kota Pekanbaru diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Peraturan Walikota Nomor 

17 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas tata Kerja Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Pekanbaru. Adapun keadaan organisasi Satuan Polisi Pamong 

Praja Kota Pekanbaru yaitu dikepalai oleh seorang Kepala Satuan Polisi 

Pamong Praja dan dibantu oleh 4 (empat) Pejabat Eselon IV diantaranya: 

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha  

2. Kepala Seksi Operasional  

3. Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas  

4. Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil  

Adapun rincian tugas dari masing-masing bagian yang ada di 

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:  

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja:  

a. merumuskan dan mengkoordinasikan ketentraman dan ketertiban 

umum, penegakan Perda dan Peraturan Kepala daerah serta Kebijakan atau 

Keputusan Kepala Daerah 

b.melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan 

ketentraman dan ketertiban umum 

c. melaksanakan kebijakan penegakan Perda, Peraturan Kepala daerah 

serta kebijakan atau keputusan Kepala Daerah 

d. pengkoordinasian pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan 

ketertiban umum serta penegakan Perda dan Peraturan Kepala Dearah 
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dengan aparat Kepolisisan Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, atau 

aparatur lainnya,  

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

2. Sub Bagian Tata Usaha:  

a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan 

anggaran serta pengolahan data dalam rangka penyusunan statistik dan 

pelaporan 

b. merumuskan dan melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana 

c. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, 

keuangan dan perlengkapan 

d. merumuskan dan melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat 

menyurat, kearsipan, keprotokolan dan perjalanan dinas.  

e. Merumuskan dan melaksanakan pembayaran gaji dan pembayaran 

keuangan lainnya serta penyusunan pertanggungjawaban keuangan.  

f. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan laporan berkala Kepala 

Satuan.  

g. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, 

kepegawaian dan perlengkapan, keuangan dan penyusunan program.  

h. Mengkoordinasikan, membina dan meerumuskan program kerja tahunan 

di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.  
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i. Mewakili Kepala Satuan apabila yang bersangkutan berhalangan atau 

tidak ada di tempat.  

j. Melaksanakan tugas – tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinansesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

3. Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil:  

a. merumuskan dan melaksanakan penyususnan program kerja dan 

anggaran serta pengolahan data dalam rangka melakukan penyidikan 

pelanggaran Perda dan Peraturan Walikota 

b. menyusun rencana kerja dan petunjuk teknis di bidang penyidikan 

c. merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan penyidikan 

d. merumuskan dan melaksanakan penyusunan personil PPNS, pendidikan 

dan latihan dalam rangka pengembangan kemampuan PPNS 

e. membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing 

f. melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 

PPNS berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan 

penyempurnaan lebih lanjut 

g. memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi PPNS dengan cara konsultasi, 

kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis 

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  
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4. Seksi Operasional:  

a. merumuskan dan melaksanakan penyusunan program kerja dan 

anggaran serta pengolahan data dalam rangka pemeliharaan dan 

penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.  

b. Merumuskan dan melaksanakan program kerja operasional ketentraman 

dan ketertiban umum.  

c. Menyusun rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengendalian 

operasional.  

d. Merumuskan dan mengkoordinasikan kerja sama dengan instansi, 

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga terkait lainnya.  

e. Merumuskan dan melaksanakan pengawalan dan kesamaptaan.  

f. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan 

agar bawahan mengetahui tugas dan tanggungjawab masing – masing.  

g. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 

Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan lebih lanjut.  

h. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara 

konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.  

i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya.  

5. Seksi Pembinaan Pengembangan Kapasitas:  

a. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan dan perencanaan 

kebutuhan personil Polisi Pamong Praja, pendidikan dan latihan dalam 
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rangka Pengembangan kemampuan dan keterampilan personil, 

kelengkapan dan peralatan kerja.  

b. Merumuskan dan melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk 

pelaksanaan pembinaan pengembangan kapasitas. 

c. Memfasilitasi dan merumuskan pelaksanaan penyuluhan di bidang 

ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan 

Keputusan Walikota. d. Membagi tugas kepada bawahan dengan cara 

disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan 

tanggungjawab masing – masing.  

e. Melaksanakan monitoring, mengevaluasi dan melaporkan tugas Seksi 

Operasional berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk 

bahan penyempurnaan lebih lanjut.  

f. Memfasilitasi dan asistensi tugas Seksi Operasional dengan cara 

konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.  

g. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 

    

 

 

 

 


