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BAB IV 

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

4.1. Gambaran Umum Partai Demokrat 

4.1.1. Sejarah Pembentukan Partai Demokrat 

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang 

Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang 

Yudhoyono pada pemilihan Calon wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. 

Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public 

yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono 

(selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk 

memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan 

bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI 

untuk masa mendatang. Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara 

Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi 

Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya 

adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai 

sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan 

selanjutnya tehnis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh 

saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya 

berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : 

Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin 

langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana 

yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari :  
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(1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3). Achmad Kurnia, 

(4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di 

lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian 

sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid 

(Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan 

yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan 

tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai 

akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY. 

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang 

yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatoegana berupaya mengumpulkan 

orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada 

akhimya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang 

bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik 

yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarok, MA.; (3) Drs. A. Yani 

Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan 

Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragjh, SH., MH.; (8) 

Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. 

Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa orang 

yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai 

dipimpin oleh Bapak SBY. 

Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang 

Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi 

muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 
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99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY 

sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 

2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan 

Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi 

Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai 

Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan 

surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang. Kepengurusanpun disusun dan 

disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, 

kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah 

dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka 

saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso 

sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai 

Pejabat Sekretaris Jenderal sementara Bendahara Umum dijabat oleh saudara 

Vence Rumangkang. 

Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang 

melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di 

kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku 

koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, 

saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada 

Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 

September 2001 (Sumber:www.PartaiDemokrat.go.id/Sejarah-Partai-Demokrat). 
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4.1.2. Pengesahan Partai Demokrat 

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat 

didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence 

Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan 

Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan 

saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT 

Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 

September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor 

M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan 

Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai 

politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober 2001 Departemen Kehakiman dan 

HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang 

Pengesahan. Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada 

tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai 

Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional 

(Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang 

dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) 

seluruh Indonesia. 

Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat 

organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). 

Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama 

sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan 

revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai 
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Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART 

Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh 

forum Kongres ini (Sumber: www.PartaiDemokrat.go.id/Sejarah-Partai-

Demokrat). 

4.1.3. Visi dan Misi Partai Demokrat 

VISI PARTAI 

PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan 

keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan 

kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi 

semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan 

kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis 

dan sejahtera. 

MISI PARTAI 

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan 

peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia 

baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam 

semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan 

kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, 

pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan 

perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraaan. 
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2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam 

melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai 

tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan 

perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang 

sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut 

Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi 

kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi. 

3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara 

tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka 

menciptakan masyarakat sipil (civil society) yang kuat, otonomi daerah 

yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur 

lebaga perwakilan dan permusyawaratan 

4.1.4. Tujuan Partai Demokrat 

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. 



46 

 

 

 

 

4.1.5. Tugas Pokok Partai Demokrat 

Tugas pokok Partai Demokrat adalah memperjuangkan terwujudnya cita-

cita bangsa dan tujuan nasional melalui peningkatan segala aspek kehidupan yang 

meliputi ideology, politik, ekonomi, agama, sosial budaya, serta pertahanan dan 

keamanan nasional. 

4.1.6. Struktur Organisasi Partai Demokrat 

PENGURUS DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT 

MASA BAKTI 2015 - 2020 

I. Pejabat utama DEWAN PIMPINAN PUSAT 

1. Ketua Umum : Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 

2. Wakil Ketua Umum : Dr. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA 

3. Wakil Ketua Umum : KRMT. Roy Suryo Notodiprojo 

4. Wakil Ketua Umum : Ir. Djoko Udjianto, MM. 

5. Wakil Ketua Umum : Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 

6. Wakil Ketua Umum : Cornel Simbolon, M.Sc. 

7. Wakil Ketua Umum : Dr. Ir. Mohammad Jafar Hafsah 

8. Sekretaris Jenderal : Dr. Hinca IP Pandjaitan XIII, SH, MH, ACCS 

9. Wakil Sekretaris Jenderal: Didi Irawadi Syamsuddin, SH., LLM. 

10. Wakil Sekretaris Jenderal: Ir. Hj. A.P.A. Timo Pangerang 

11. Wakil Sekretaris Jenderal: Putu Supadma Rudana 

12. Wakil Sekretaris Jenderal: Saan Mustofa, M.Si. 

13. Wakil Sekretaris Jenderal: Rachlan Nasidik 
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14. Wakil Sekretaris Jenderal: Teuku Riefky Harsya, B.Sc., MT. 

15. Wakil Sekretaris Jenderal: Vera Vebyanthy 

16. Wakil Sekretaris Jenderal: Dr. M. Ikhsan Modjo 

17. Wakil Sekretaris Jenderal: Bambang Susanto 

18. Wakil Sekretaris Jenderal: Ir. H. Mulyadi 

19. Wakil Sekretaris Jenderal: Muhammad Rifai Darus, SH 

20. Wakil Sekretaris Jenderal: Drs. Ramadhan Pohan, MIS 

21. Bendahara Umum: dr. Hj. Indrawati Sukadis, M.Si. 

22. Wakil Bendahara Umum: Siswanto 

23. Wakil Bendahara Umum: H. Agung Budi Santoso, SH., MM. 

24. Wakil Bendahara Umum: Sasdawatie 

25. Wakil Bendahara Umum: Edwin Tanjung 

26. Wakil Bendahara Umum: Albert Yaputra, S.Sos., M.I.Kom 

27. Wakil Bendahara Umum: Hanan Suharto 

28. Wakil Bendahara Umum: I Putu Sudiartana 

29. Wakil Bendahara Umum: Fariani Sugiharto, B.Sc. MBA. 

30. Direktur Eksekutif : Fadjar Sampurno 

31. Wakil Direktur Eksekutif: Partoyo 

32.Wakil Direktur Eksekutif: Ir. Irawan Satrio Leksono, MM 

33. Wakil Direktur Eksekutif: Daisy Margareth Silano, S.Sn, M.Si 

( Sumber: www.DPPPartaiDemokrat.go.id) 
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PENGURUS DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI DEMOKRAT 

MASA BAKTI 2012 – 2017 

Tabel 4.1 

Pengurus Inti Partai Demokrat 

No Jabatan Nama 

1 Ketua H. Firdaus, ST, MT 

2 Wakil Ketua I Kamaruzaman, SH 

3 Wakil Ketua II Pangkat Purba, SH 

4 Sekretaris Muhammad Agus Rahman, SE 

5 Wakil Sekretaris I Sigit Yuwono, Amd 

6 Wakil Sekretaris II Ir. Eko Hamdani Suradi 

7 Wakil Sekretaris III Hozi Mubarak, ST 

8 Wakil Sekretaris IV Rusmani, SE 

9 Bendahara Rudi Antonius Natalion Sinaga 

10 Wakil Bendahara I Shinta Dewi, SE 

11 Wakil Bendahara II Syamsul Bahri, S.sos 

12 Wakil Bendahara III Riduan Sembiring Kembaren 

13 Wakil Bendahara IV Muhammad Faisal 

Sumber: Partai Demokrat SK Nomor: 210/SK/DPP.PD/DPC/XI/2012 

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 
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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 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. 

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
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/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
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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 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 

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
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/Kabupaten_Kampar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
http://id.wikipedia.org/wiki/1960
http://id.wikipedia.org/wiki/1965
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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 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. 
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http://id.wikipedia.org/wiki/Tionghoa-Indonesia
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Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa 

pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai 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 orang 
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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 22 Juli 1991 terpilih 

H. Oesman Effendi Apan, S.H., memerintah selama dua periode. 
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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. 

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.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Otonomi_daerah
http://id.wikipedia.org/wiki/Politik
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Diskriminasi
http://id.wikipedia.org/wiki/Herman_Abdullah
http://id.wikipedia.org/wiki/2010
http://id.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://id.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon
http://id.wikipedia.org/wiki/Indeks_Persepsi_Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi
http://id.wikipedia.org/wiki/21_Juni
http://id.wikipedia.org/wiki/2006
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Erwandy_Saleh&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Ayat_Cahyadi&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera
http://id.wikipedia.org/wiki/Herman_Abdullah
http://id.wikipedia.org/wiki/Erizal_Muluk
http://id.wikipedia.org/wiki/Golkar


55 

 

 

 

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.  

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. 

 . 
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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.  

 

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;  
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


