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BAB IV 

GAMBARAN UMUM DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 

KOTA PEKANBARU 

4.1 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Pembentukan kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru, 

merupakan realisasi Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan 

daerah (Lembaran 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 Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru terletak di Jalan Teratai No.83 

Pekanbaru. Selanjutnya untuk lebih jelasnya tentang kedudukan, tugas, fungsi dan 

susunan organisasi serta keadaan pegawai dapat dilihat pada uraian berikut ini.  

4.2 Visi dan Misi Dinas Perindustrin dan Perdagangan Kota Pekanbaru 

Visi 

“Terwujudnya masyarakat industri dan niaga yang tangguh, mandiri dan dinamis 

yang berwawasan lingkungan serta mampu bersaing dipasar domestik dan global 

tahun 2020 ”. 
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Misi 

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu 

pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat industri dan niaga 

2) Meningkatkan sarana dan prasarana sebagai pendorong pertumbuhan dan 

pengembangan sektor industri dan perdagangan. 

3) Mendorong pertumbuhan struktur ekonomi yang berimbang melalui sektor 

industri dan perdagangan yang berwawasan lingkungan. 

4) Meningkatkann daya saing industri dan perdagangan, menjamin kelancaran  

arus barang dan jasa baik dalam maupun luar negeri. 

5) Meningkatkan ekspor. 

4.3   Susunan Organisasi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian  

4.3.1 Kepala Dinas.  

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di bidang perdagangan dan 

bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya. Kepala Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi :  

a) Perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan bidang perindustrian.  

b) Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang perdagangan dan 

bidang perindustrian.  
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c) Pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian.  

d) Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian 

bimbingan dan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.  

4.3.2 Sekretaris 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan, menyusun, merumuskan dan 

melaksanakan program kerja kesekretariatan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.Sekretaris Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :  

a) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas Perdagangan dan 

Perindustrian. 

b) Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pelaksanaan serta pengoordinasian 

pelaksanaan program reformasi birokrasi.  

c) Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, 

penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.  

Sekretaris membawahi :  

1) Sub Bagian Umum.  

2) Sub Bagian Keuangan. 

3) Sub Bagian Program.  
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4.3.3 Bidang Tertib Perdagangan Dan Perindustrian 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu 

sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tertib perdagangan dan 

perindustrian. Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 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.  

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. 

Bidang Tertib Perdagangan dan Perindustrian membawahi :  

1) Seksi Pengawasan Metrologi. 

2) Seksi Pengawasan Perdagangan.  

3) Seksi Pengawasan Perindustrian.  
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4.3.4 Bidang Perdagangan 

Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sub urusan perdagangan. Bidang Perdagangan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :  

a) Perencanaan, mengatur dan mengawasi terselenggaranya penyusunan 

pedoman dan petunjuk teknis tentang pembinaan perusahaan, manajemen 

usaha dan jasa, bimbingan teknis dan pembinan 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 import 

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.  

Bidang Perdagangan membawahi :  

1) Seksi Informasi dan Hukum Perdagangan 

2) Seksi Usaha dan Jasa Perdagangan.  

3) Seksi Sarana Distribusi Perdagangan. 
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4.3.5 Bidang Pasar 

Bidang Pasar mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam 

melaksanakan sub urusan pasar. Bidang Pasar dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan seluruh pelaksana kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan, penelitian serta pengembangan pasar.  

b) Pengoordinasian serta pembinaan, perumusan, pengumpulan, 

mensistematisasikan, serta penganalisaan setiap data pasar yang ada.  

c) Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan program pengembangan 

pasar serta peremajaan dan pembangunan pasar.  

d) Pengoordinasian serta pembinaan dan perumusan pelaksanaan, penelitian dan 

penganalisaan rencana-rencana pengembangan pasar.  

e) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan, pengaturan serta penyelesaian 

masalah ketertiban dan kebersihan.  

f) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan di bidang ketertiban, keamanan 

dan kebersihan pasar.  

g) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pengaturan personil dan 

penempatan petugas pemungut retribusi pengelolaan pasar dengan Kepala 

Bagian Tata Usaha.  

h) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyiapan Buku Registrasi Data 

Pedagang dan Buku Registrasi Pasar yang ada di dalam lingkungan pasar.  
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Bidang pasar membawahi : 

1) Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan.  

Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan mempunyai tugas membantu 

Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan pengembangan pasar dan 

pengawasan. Seksi Pengembangan Pasar dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan dan peralatan kerja.  

b) Penerimaan serta menganalisa rencana-rencana penerimaan retribusi 

pengelolaan pasar dan pembangunan pasar.  

2) Seksi Kebersihan, Ketertiban, dan Pembinaan PKL.  

Seksi Kebersihan, Ketertiban dan Pembinaan PKL mempunyai tugas membantu 

Kepada Bidang Pasar dalam melaksanakan sub urusan kebersihan, ketertiban dan 

pembinaan PKL. Seksi Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyelenggarakan fungsi : 

a) Perumusan dan pelaksanaan penyiapan bahan dan peralatan kerja. 

b) Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program kerja.  

c) Perumusan dan pelaksanaan, pengumpulan serta menganalisa laporan-laporan 

peristiwa-peristiwa yang menyangkut dengan ketentraman dan ketertiban 

pasar.  
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d) Perumusan dan pelaksanaan rencana penggunaan, mengatur dan pembinaan 

petugas ketertiban pasar serta penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam 

lingkungan pasar.  

3) Seksi Retribusi.  

Seksi Retribusi mempunyai tugas membantu Kepada Bidang Pasar dalam 

melaksanakan sub urusan retribusi. Seksi Retribusi dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :  

a) Pelaksanaan administrasi permintaan dan penyetoran tanda bukti pembayaran 

retribusi pengelolaan pasar.  

b) Pemeliharaan dokumentasi penagihan secara teratur kepada wajib retribusi.  

c) Penyelesaian tunggakan-tunggakan dari Wajib Retribusi berkoordinasi dengan 

sub bagian dan seksi lainnya yang tekait. 

d) Pengolahan data penerimaan retribusi pengelolaan pasar berkoordinasi dengan 

sub bagian lain yang terkait.  

e) Penyusunan perhitungan penerimaan retribusi pengelolaan pasar. 

f) Penyimpanan serta memelihara arsip yang berhubungan dengan retribusi 

pengelolaan pasar. 

g) Pelaksanaan tata pembukuan retribusi pengelolaan pasar secara sistematis dan 

kronologis dari penerimaan retribusi pengelolaan pasar. 
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4.3.6 Bidang Perindustrian 

Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas 

dalam melaksanakan sub urusan perindustrian. Bidang Perindustrian dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 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.  

1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri.  

2) Seksi Sarana dan Usaha Industri. 

3) Seksi Kerjasama dan Informasi Industri.  

4.3.7 Unit Pelayanan Teknis (UPT) 

Mempunyai tugas yaitu sebagai berikut: 

1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan 

teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.  

2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi, 

yakni :  

a) UPT kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan  

b) UPT kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.  
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3) Pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai 

wakil pemerintah pusat. 

4.3.8 Kelompok Jabatan Fungsional 

Mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:  

1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

dinas sesuai dengan bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.  

2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) terdiri 

dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam 

berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.  

3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin 

oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

4.3.9 Struktur Organisasi 

Bidang Pasar Kota Pekanbaru berada dibawah tanggung jawab Dinas 

Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. Berikut ini merupakan 

susunan organisasi. 
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Tabel 4.1 Struktur Organisasi 

 


