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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 
 

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

 Perkenbangan kota ini pada awalnya tidak lepas dari fungsi sungai siak 

sebagai sarana trasportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan 

dataran tinggi minangkabau ke wilayah pesisir selat malaka. Pada abat ke 18, 

wilayah senapelan ditepi siak, menjadi pasar (pekan) bagi para pedagang minang 

kabau. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini berkembang menjadi tempat 

pemukiman yang ramai. Pada tanggal 23 juni 1784, berdasarkan musyawarah” 

Dewan Mentri” dari kesultanan siak, yang terdiri dari datuk empat suku,( 

pesisir,limapuluh,tanah datar, kampar ), kawasan ini dinamai dengan Pekanbaru, 

dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota ini. 

 Berdasarkan Besluit van het inlandch zelfbestuur van Siak No. Tanggal 19 

Oktober 1919, pekanbaru menjadi bagian distrik dari kesultanan Siak. Namun 

pada tahun 1931, pekanbaru dimasuki wilayah kampar kiri yang dikepalai seorang 

Controleure yang berkedudukan di pekanbaru dab berstatus landschap sampai 

tahun 1942. 

 Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan tetapan Gubernur Sumatera 

di medan pada tanggal 17 mei 1946 Nomor 103, pekanbaru dijadikan daerah 

otonom yang disebut Haminte atau Katapraja. Keudian pada tanggal 19 Maret 

1956, berdasarkan undang- undang Nomor 8 tahun 1956 Republik Indonesia, 

pekanbaru menjadi daerah otonom kota keci dalam lingkungan propisnsi sumatera 

tengah, semenjak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan undang –undang darurat 
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Nomor 19 tahun 1957 Republik Indonesia, pekanbaru masuk kedalam wilayah 

daerah Propinsi Riau yang baru terbentuk. Kota pekanbaru resmi menjadi Ibu 

Kota Propinsi Riau  pada tanggal 10 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri 

52/21/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjungpinang( Kini 

menjadi Ibu Kota Kepulauan Riau). 

Kota pekanbaru mempunyai luas wilayah 632,26 km
2
 terdiri dari 12 

Kecamatan dan 58 Kelurahan. Penduduk Kota Pekanbaru tahun 2014 berdasarkan 

data dari BPS adalah berjumlah ±1.052.570 jiwa, dengan kepadatan penduduk 

1.665 km
2.

 Kota Pekanbaru terletak antara garis 101,14
,
 - 101,34

,
 Bujur Timur dan 

0,25
,
 - 0,45

,
 Lintang Utara dengan batas wilayah sebagai berikut: 

 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Siak. 

 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kampar. 

 Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar. 

 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Siak. 

Secara Geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategi berada pada jalur 

Lintas Timur 

Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi. 

        Kota ini dibelah oleh sungai siak yang mengalir dari barat ke timur dan 

berada pada ketinggian berkisar antara 5-50 meter dari diatas permukaan laut. 

Kota ini termasuk beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 

34,1 derajat celcius hingga 35,6 derajat celcius, dan suhu minimum antara 20,2 

derajat celcius hingga 23,0 derajat celcius. 
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        Kota pekanbaru adalah ibukota 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 

satu terminal bus antar Kota dan antar Provinsi, yaitu Bandar Raya Payung 

Sekaki, serta dua Pelabuhan di Sungai Siak, yaitu Pelita Pantai dan Sungai Duku. 

Kota Pekanbaru memiliki banyak peluang bisnis, dimana ditandai dengan 

banyaknya perusahaan-perusahaan besar yang memasuki Kota Pekanbaru. 

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 Kependudukan Kota Pekanabru 

 Pada tahun 2014, Pekanabaru telah menjadi Kota ke Empat berpenduduk 

terbanyak di pulau Sumatera, setalah Medan, Palembang dan Bandar lampunag, 

laju pertumbahan ekonomi pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju 

pertumbuhan penduduknya. 

 Etnis minang kabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 

37,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang. 

Etnis yang juga memiliki propesi cukup banyak antara lain melayu, jawa, Batak 

dan Tiongha. Perpindahan ibu kota propinsi Riau dari tanjung pinang ke 

Pekanbaru pada tahun 1959 menempatkan suku melayu mendominasi struktur 

birograsi pemerintahan kota. Namun sejak tahun 2002 hegomoni mereka 
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berkurang seiring dengan berdirinya Propinsi Kepulauan Riau, hasil dari 

pemekaran propinsi Riau. 

 Masyarakat tiongha pekanbaru pada umumnta berdagang dan pelaku 

ekonomi. Selain berasal dari pekanbaru sendiri, msyarakat Tiongha yang 

bermukim di Pekanbaru berasal dari wilayah pesisir Propinsi Riau, seperti Selat 

Panjang, bengkalis dan bagan siapi-api. Selain itu, masyarakat Tiongha dari 

medan dan padang juga banyak ditemui di pekanbaru, terutama diera Malanium 

dikarenakan perekonomian Pekanbaru yang bertumbuh sangat pesat hingga 

sekarang. 

  Masyarakay jawa awalnya banyak didatangkan sebagai Petani Pada Masa 

penduduk tentara jepang, sebagai mereka sekaligus sebagai pekerja Romusa 

dalam proyek pembangunan kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok etnik ini 

telah menjadi pemilik lahan yang siknifikan 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 okpensi. 

 Perkembangan industri terutama yang berkaitan dengan binyak bumi, 

membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong 

berdatangnya masyarakat batak. Paska PRRI eksentesi kelompok ini makin 

menguat  setelah beberapa toko masyarakat memiliki jabatan penting di 

pemerintahan, terutama pada masa Khirudin Nasution menjadi” penguasa perang 

Riau Daratan”. 
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4.3 Pemerintah dan Pelayanan Umum Kota Pekanbaru 

 Pemerintah kota saat menetapkan pengembangan kawasan permukiman 

perkotaan ke arah selatan,timur dan barat kota(kecamatan tanpan,kecamatan 

marpoyan damai, kecamatan bukita raya, kecamatan tenayan raya dan kecamatan 

payung sekaki) sedangkan kecamatan senapelan, kecamatan suka jadi, kecamatan 

sail dan kecamatan lima puluh sebagai kawasan perdagangan dan jasa dengan 

skala pelayanan ragional dan internasional, perumahan perkantoran yang 

diinteggrasi dengan sistem jaringan trasportasi massal dan sistem jaringan 

trasportasi regional melalui jalan tol, akses ke bandara dan pelabuhan di sungai 

siak. 

 Untuk mengatasi kebutuhan energi listrik di masa mendatang, pemerintah 

Kota pekanbaru telah mengusahakan pembebasan lahan seluas 40 H. Untuk 

pembangunan PLTU tanayan Raya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, Pemerintah Kota melalui PDAM memanfaatkan air dari permukaan dari 

sungai siak yang mempunyai kapasitas 5000 liter/ atau detik sebagai sumber air 

baku bagi intansi pengelolahan air bersih, yang terpasang dengan kapasitas 380 

liter. Selanjudnya dengan sistem pengelolahan produk air bersih  dengan kapasitas 

350 liter.  

Saat ini pemerintah kota telah menetapkan tempat pembuangan akhir 

(TPA) sampah di 2 lokasi dengan metode open dumping, yaitu kawasan 

limbungan seluas 5 H. Dengan jarak dari kawasan permukiman 19 Km dan kulim 

seluas 3 H. Dengan jarak dari kawasanpermukiman 8Km. Selain itu gerobak 

sampah masih digunakan untuk pengumpulan tak langsung, jumlah total gerobak 
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yang ada saat ini adalah 305 buah dengan kapasitas rata-rata 1m untuk melayani 

pengumpulan individu pada 5 wilayah pengumpulan. 

 Sarana perpindah yang ada berupa bak sampah pasangan batu-batu dan 

pelat baja sebanyak 32 buah dengan daya tampung 157.5 m saat ini kapasitas 

penampunagan TPS baru mencapai 8% terhadap total penimbangan yang ada. 

Untuk armada angkutan pengambilan sampah langsung digunakan truk bak 

terbuka,jumlah pengangkutan yang dilakukan adalah 2-3 kali perharinya, sehingga 

kapasitasnya pengangkuatan baru mencapai 20%. Sedangkan setiap harinya 

terdapat 170 m timbunan sampah, sehingga jumlah sampah yang dikelola dan 

terangkut sampai ke TPA baru mencapai  120m/hari atau sekitar 60%.
 

4.4 Sejarah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru beralamat di Jl. Melur No 103 

Pekanbaru, Riau. Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang dahulu bernama Dinas 

Kesehatan TK II Kotamadya Pekanbaru berdiri pada tahun 1974 dengan Kepala 

Dinas yaitu Dr. Solohot. Pada tahun 1979, Dinas Kesehatan di kepalai oleh Dr. 

Abdul Manan. Pada tahun 1994, dikepalai oleh Dr. Ekmal Rusdi. 

 Pada tahun 2001 dengan diberlakunya Otonomi Daerah dan sesuai dengan 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang beru, Dinas Kesehatan TK II 

Kotamadya Pekanbaru berubah menjadi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang 

dikepalai oleh Dr. Saiful Bahri Rab. Pada tahun 2009-2010 dikepalai oleh Dr. 

Rini Hermiyati sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru. Pada tahun 

2010, dikepalai oleh Dr. Dahril Darwis, M.Kes. pada tahun 2012, dikepalai oleh 

Zulkifli sebagai PLT Kepala Dinas Kota Pekanbaru. Pada tahun 2013, dikepalai 
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oleh Dr. Rini Hermiyati. Dan pada tanggal 30 April 2015, Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru dikepalai oleh Drg. Helda Suryani Munir, M.Kes. 

 Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mempunyai kewenangan dan tanggung 

jawab dibidang kesehatan, dalam melaksanakan tugas dibantu oleh 20 Puskesmas, 

2 UPT dan 34 Puskesmas Pembantu. 

4.4 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

 Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah “Masyarakat 

Mandiri untuk Hidup Sehat”. 

4.4.2 Misi 

 Adapun Misi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah: 

1. Menggerakan pembangunan berwawasan kesehatan; 

2. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup sehat; 

3. Mewujudkan, memlihara, dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang 

bermutu, merata, dan terjangkau; 

4. Meningkatkan upaya pengendalian penyakit dan penanggulangan masalah 

kesehatan; 

5. Meningkatkan dan ,endayagunakan sumber daya kesehatan. 

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

4.5.1 Tugas Pokok 

 Dinas kesehatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, 

mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan dibidang kesehatan sesuai 

kebijakan Pemerintah Daerah. 
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4.5.2 Fungsi 

 Adapun fungsi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru adalah: 

1. Perencanaan program-program kesehatan dengan pendekatan peningkatan 

kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan 

penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif); 

2. Pembinaan manajemen kesehatan daerah yang meliputi perencanaan, 

pelaksaaan dan pengendalian kebijakan kesehatan; 

3. Pembinaan, pengawasan  operasional dan pengendalian atas pengelolaan 

pelayanan kesehatan pada fasilitas-fasilitas kesehatan baik pemerintah 

maupun swasta serta fasilitas non kesehatan yang mempunyai pengaruh 

kepada kesehatan masyarakat. 

4. Pengupayaan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan; 

5. Perencanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan keluarga, pelayanan 

Medis KB dan Gizi Masyarakat; 

6. Perencanaan, pembinaan, pelaksanaan, pengamatan, pencegahan, dan 

pemberantasan penyakit dan penanganan kejadian luar biasa bidang 

kesehatan; 

7. Perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Lingkungan 

dan pemantauan dampak pembangunan terhadap Kesehatan Lingkungan; 

8. Perencanaaan dan pengadaan obat untuk puskesmas dan jaringannya serta 

pengawasan sarana dan kesediaan farmasi di sarana pelayanan swasta; 
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9. Pengawasan makanan dan minuman yang berpotensi menimbulkan 

masalah kesehatan masyarakat dari proses produksi sampai dengan 

peredarannya; 

10. Pembinaan, pengawasan dan pengendaliaan sarana pelayanan kesehatan  

dasar dan rujukan baik pemerintah maupun swasta; 

11. Penyusunan, pelaksanaan, dan pengembangan Sistem Kesehatan Daerah; 

12. Pengembangan sistem pembiyaan kesehatan melalui jaminan 

Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat dan ataun sistem lain; 

13. Pembinaan dan pengawasan mutu Pelayanan Kesehatan Dasar dan 

Rujukan; 

14. Perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kesehatan bagi 

masyarakat miskin; 

15. Penanggulangan masalah darurat dan berencana; 

16. Perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan Sistem Informasi 

Kesehatan Daerah. 

17. Perencanaa, pengembangan, dan pendayagunaan sumber daya kesehatan; 

18. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan Promosi Kesehatan; 

4.6 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 

Adapun struktur organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini:                                                                 
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru 
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Adapun susunan organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah 

sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dalam bidang 

kesehatan. Kepala Dinas bertugas untuk merumuskan kebijakan 

baik kebijakan operasional maupun teknis terkait tentang 

kesehatan, mengarahkan kegiatan dan penyusunan program Dinas 

Kesehatan sesuai usulan tata usaha, UPTD, Puskesmas. 

2. Sekretaris 

Sekretaris memiliki beberapa tugas pokok untuk membantu 

kerjaKepa Dinas Kesehatan dalam menyelenggarakan pelayanan, 

perencanaan, mengendalikan, memantau, mengevaluasi program, 

aset dan pengembangan dalam bidang medis serta melakukan 

pebinaan administrasi. Sekretaris membawahi beberapa Kepala 

Sub. Bagian, yaitu: 

 Sub Bagian Umum dan kepegawaian: memiliki tugas untuk 

membantu sekretaris menyelenggarakan fungsi ke 

tatausahaan, rumah tangga, serta pengelolaan administrasi 

kepegawaian. 

 Sub Bagian Keuangan dan Penata usahaan aset: memiliki 

tugas membantu sekretasris untuk melaksanakan kegiatan 

anggaran berdasarkan kinerja serta pertanggung jawaban 

keuangan. 
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 Sub Bagian Penyusunan Program: memiliki tugas mebantu 

sekretaris untuk melaksanakan perencanaan, pembinaan, 

pengendalian data, serta melakukan evaluasi program dinas. 

 

3. Bidang Pelayanan, Sarana dan Prasarana Kesehatan 

Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan 

kegiatan pelayanan medis dasar, pelayanan rujukan, atau pelayanan 

khusus. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, yaitu: 

a. Seksi Pelayanan Dasar dan Rujukan; 

b. Seksi Sarana dan Prasarana; 

c. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan; 

4. Bidang Pengendalian  Kesehatan  

Yaitu memiliki tugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan 

kegiatan penyehatan  lingkungan dan pemberantasan penyakit. Kepala 

bidang membawahi beberapa seksi yaitu: 

a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; 

b. Seksi Penyehatan Lingkungan; 

c. Seksi Surveilands Penyakit dan Pengendalian KLB. 

5. Bidang Kesehatan dan Keluarga 

Yaitu bertugas untuk membantu Kepala Dinas melaksanakan kegiatan 

peningkatan taraf kesehatan. Kepala bidang membawahi beberapa seksi, 

yaitu: 
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a. Seksi Pebinaan Kesehatan Keluarga dan KB; 

b. Seksi Gizi; 

c. Seksi Kesehatan Reproduksi. 

6. Bidang Promosi Kesehatan 

Yaitu meiliki tugas untuk membantu melaksanakan kegiatan promosi 

kesehatan dan peberdayaan masyarakat. Bidang ini membawahi beberapa 

seksi, yaitu: 

a. Seksi Pengembangan dan  Penyebarluasan Informasi 

Kesehatan; 

b. Seksi Jaminan Kesehatan; 

c. Seksi Peran serta Masyarakat. 

7. Unit Pelaksanaan Teknik Dinas (Pusk. UPTD, Gudang Farmasi, Lab. Kes) 

Yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan tugas operasional diwilayah 

kerja masing-masing yang mencakup bimbingan, penyuluhan, pembinaan, 

dan pelatihan dalam bidang kesehatan. 

8. Unit Fungsional 

yaitu memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas dalam bidang 

kesehatan sesuai dengan keahlian yang dimiliki. 

 

 

 

 

 


