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BAB IV 

GAMBARAN UMUM SKPD KOTA PEKANBARU 

 

A. Sejarah singkat Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku yang disebut Batin. Daerah yang 

mulanya sebagai ladang ini kemudian lambat laun berubah menjadi 

perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan ini pindah ke pemukiman 

baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki. Dusun Payung Sekaki ini 

terletak di tepi muara sungai Siak. Namun nama Senapelan lebih dikenal 

ketimbang Payung Sekaki pada itu. 

Selanjutnya, perkembangan Senapelan sangat berhubungan erat dengan 

perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Hal itu bermula saat Sultan Abdul 

Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan. Kemudian, beliau membangun 

istananya di Kampung Bukit yang berdekatan dengan perkampungan Senapelan. 

Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya Senapelan saat ini. 

Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah memiliki inisiatif untuk membuat 

Pekan (pasar) di Senapelan, namun sayangnya tidak berkembang. Kemudian, 

usaha yang telah dirintisnya tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda 

Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.Lalu 

berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah 

Datar dan Kampar) pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 

1784 M, nama Senapelan kemudian diganti menjadi “Pekan Baharu” atau Pasar  
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yang baru. Selanjutnya tanggal 23 Juni diperingati sebagai hari lahir Kota 

Pekanbaru.  

Semenjak itu sebutan Senapelan sudah mulai ditinggalkan dan mulai 

popular dengan sebutan PEKAN BAHARU, yang kemudian dalam 

bahasa kesehariannya disebut PEKANBARU. 

B. Visi dan Misi  

Kota pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di provinsi Riau, 

Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di bagian timur 

pulau sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi 

dan urbansi yang tinggi. Untuk menjalankan pemerintahan, Pekanbaru memiliki 

visi dan misi diantaranya.  

1. Visi 

Terwujudnya Kota Pekanbaru Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa, 

Pendidikan Serta Pusat Kebudayaan Melayu, Menuju Masyarakat Sejahtera 

Berlandaskan Iman dan Taqwa 

2. Misi  

 

Pertama : Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) yang 

memiliki kompetensi  tinggi, bermoral, beriman dan bertaqwa serta mampu 

bersaing di tingkat lokal, nasional maupun internasional. 

Kedua : Meningkatkan   kualitas  Sumber  Daya Manusia (SDM) melalui 

peningkatan kemampuan/ keterampilan tenaga kerja, pembangunan kesehatan, 

kependudukan dan keluarga sejahtera. 
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Ketiga : Mewujudkan masyarakat berbudaya melayu, bermartabat dan 

bermarwah yang menjalankan kehidupan beragama, memiliki iman dan taqwa, 

berkeadilan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya serta hidup dalam 

rukun dan damai. 

Keempat : Meningkatkan    infrastruktur     daerah    baik  prasarana jalan, 

air bersih, enegeri listrik, penanganan limbah yang sesuai dengan kebutuhan 

daerah terutama infrastruktur pada kawasan industri, pariwisata serta daerah 

pinggiran kota. 

Kelima : Mewujudkan    penataan    ruang dan pemanfaatan lahan yang 

efektif dan  pelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan. 

Keenam : 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. 

C. Gambaran SKPD 

1. KESBANGPOL 

Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Pekanbaru Mempunyai Tugas Menyelenggarakan Sebagian Urusan Rumah 

Tangga Daerah Dalam Bidang Kesatuan Bangsa Serta Tugas Pembantuan Yang 

Diberikan Oleh Pemerintah. 
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2. Satuan Polisi Pamong Praja 

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan 

Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 

serta perlindungan masyarakat.  

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum 

dan penataan ruang serta tugas pembantuan lainnya. 

4. Dinas Pemadam Kebakaran 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas 

membantu Walikota Pekanbaru dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di 

bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan dan tugas pembantuan lainnya. 

5. Dinas Ketahanan Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan dan tugas pembantuan 

lainnya.  

6.   Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, 

kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. 
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7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan 

dan Pencatatan Sipil.  

8. Dinas Koperasi Dan UKM 

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha 

kecil dan menengah dan tugas pembantuan lainnya.  

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 

tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang 

penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tugas pembantuan 

lainnya.  

10. Dinas Pemuda dan Olahraga 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga 

dan tugas pembantuan lainnya.  

11. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata 

serta tugas pembantuan lainnya.  
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12. Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan 

dan tugas pembantuan lainnya.  

13. Dinas Pertanian dan Perikanan 

Dinas Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Walikota 

dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang 

perikanan serta tugas pembantuan lainnya.  

14. Dinas Perdagangan dan Perindustrian 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu 

Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahaan di bidang perdagangan dan 

bidang perindustrian serta tugas pembantuan lainnya.  

15. Dinas Pemukiman  

Dinas permukiman dan prasarana wilayah mempunyai tugas 

melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pemukiman dan prasarana 

wilayah. 

16. Sekretariat DPRD  

Sekretariat DPRD mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja skretariat DPRD berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang undangan. 

17. Dinas Sosial   

Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan 

urusan pemerintahaan di bidang sosial dan tugas pembantuan lainnya.  
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18. Dinas Tenaga Kerja 

Dinas Tenaga Kerja mempunyai tugas mendukung tugas Walikota 

Pekanbaru dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Daerah 

Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ketenagakerjaan. 


