
BAB IV 

GAMBARAN UMUM INSTANSI 

 

1.1 Sejarah DPRD Kota Pekanbaru 

DPRD Kota Pekanbaru sebagai lembaga Perwakilan rakyat daerah sangat penting 

posisinya dalam upaya meningkatkan demokrasi lokal yang pada gilirannya akan menopang 

demokrasi ditingkat Nasional. 

Hal ini dapat terwujud apabila DPRD melaksanakan fungsinya dengan meningkatkan 

kompetensi dan berpola laku sebagai politikus yang professional.Perwujudan DPRD sebagai 

penyambung lidah masyarakat luas memiliki latar belakang sosial pendidikan dan budaya. 

Peranan DPRD Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan APBD adalah APBD adalah suatu 

rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD 

merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD juga 

merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam 

rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.Pemungutan semua 

penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. 

DPRD Kota Pekanbaru sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memiliki 

wewenang untuk menetapkan arah kebijakan prioritas alokasi dan distribusi keuangan daerah. 

DPRD Kota Pekanbaru melakukan upaya penjaringan aspirasi masyarakat dan menyusun 

pokok-pokok pikiran dewan. Selanjutnya diadakan komunikasi dan kesepakatan-kesepakatan 

yang dituangkan dalam bentuk arah dan kebijakan umum APBD. 

DPRD Kota Pekanbaru sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat daerah sangat penting 

posisinya dalam upaya meningkatkan demokrasi lokal yang pada gilirannya akan menopang 

ditingkat Nasional. 



Hal ini dapat terwujud apabila DPRD melaksanakan fungsinya dengan meningkatkan 

kompetensi dan berpola laku sebagai politikus yang professional. Perwujudan DPRD sebagai 

penyambung lidah masyarakat luas memiliki latar belakang sosial pendidikan dan budaya. 

1.2 Visi Dan Misi Instansi/Organisasi 

1.2.1 Visi  

Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Kota Metropolitan yang Madani. 

1.2.2 Misi  

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki kompetensi 

tinggi bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu bersaing ditingkat lokal, nasional 

maupun internasional. 

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

kemampuan keterampilan tenaga kerja, pembangunan dan keluarga sejahtera. 

3. Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan bermarwah yang 

menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa berkeadilan tanpa 

mebedakan suatu dengan yang lainnya serta hidup dalam rukun dan damai. 

4. Meningkatkan infastruktur daerah baik prasarana jalan, air bersih, energi listrik, 

penanganan limbah, yang sesuai dengan kebutuhan daerah terutama infrastruktur pada 

kawasan industri, pariwisata serta pinggiran kota dengan meningkatkan investasi 

bidang industri, perdagangan, jasa dan pemberdayaan. 

5. Mewujudkan penataan ruang dan pemanfaatan lahan yang efektif, dan pelestarian 

lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.  

6. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat konomi kerakyatan dengan 

dukungan fasilitas yang memadai dan iklim usaha yang kondusif  

1.3 Adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung di DPRD Kota Pekanbaru, yaitu : 



1. Terselenggaranya dengar pendapat dengan para pemimpin instansi dan kelompok 

masyarakat  

2. Terselenggaranya kunjungan kelapangan  

3. Melayani dan menyalurkan aspirasi masyarakat melalui media yang tepat  

4. Melaksanakan persidangan sesuai tata tertib  

5. Menerima dan menampung aspirasi masyarakat melalui media masa surat kabar dan 

unjuk rasa 

6. Menindaklanjuti dengan mengadakan check dan recheck kunjungan lapangan dan 

dengar pendapat  

7. Memberikan kontribusi dan solusi  

8. Komunikasi dengan berbagai media yang ada  

9. Memonitor pelaksanaan tugas instansi terkait secara politis strategis  

10. Memberikan masukan dalam rangka pelayanan publik  

11. Mengevaluasi dan menganalisa umpan balik secara objektif dan transparan  

1.4 Alat Kelengkapan DPRD Terdiri Dari: 

1. Pimpinan  

2. Badan Musyawarah  

3. Komisi  

4. Badan Pembentukan Peraturan Daerah 

5. Badan Anggaran  

6. Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh 

rapat PARIPURNA 

1.5 Lokasi Perusahaan 

Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru Jl. Jend.Sudirman no.454 pekanbaru – riau.  

1.5.1 Posisi Geografis 



 101° 14’ – 101°  34’ Bujur Timur  

 0° 25’ -     0°  45’  Lintang Utara  

 Batas wilayah 

 Barat : Kab. Kampar        

 Timur : Kab. Bengkalis  

 Selatan : Kab. Kampar     

 Utara : Kab. Bengkalis 

 Topografi 

 Datar (Lereng 0-2%)  – Bergelombang (Lereng > 40%) 

 

1.6 Struktur Organisasi DPRD Kota Pekanbaru 

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas DPRD Kota Pekanbaru, dibantu oleh satu
SKPD yaitu Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru dengan struktur sebagai berikut :

Drs. AHMAD YANI
Sekretaris DPRD

H. DEDI DAMHUDI, AP, 

M.Si

Kepala Bagian Umum

Hj. Sri Yuliani, SH

Kasubag Tata Usaha

M. Kamil

Kasubag Rumah

Tangga dan

Perlengkapan

ADWIAR JUSDHAN,SE, M.Si

Kepala Bagian Persidangan

& Perundang - Undangan

M. Yunan, S.Ag

Kasubag

Persidangan

SUHERMAN

Kasubag Risalah dan

perundang-undangan

H. DASRIZAL, SE, M.Si

Kepala Bagian

Keuangan

Dian Sukma, SE

Kasubag

Perbendaharaan

Yesi Isbintoro Wati, 

SE

Kasubag

Anggaran

DEWANDONO, SH, MH

Kepala Bagian

Protokol & Publikasi

Harry Pratama, 

S.STP

Kasubag Protokol
Badria Rikasari, 

SE, M.Si

Kasubag

Publikasi & 

Dokumentasi

 



 


