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2.2. Pemerintah Kota Pekanbaru

2.2.1. Uraian Singkat Kondisi Fisik dan Sosial Ekonomi

Kota Pekanbaru secara geografis terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera 
dengan luas 632,26 km2. Sungai Siak yang membelah Kota Pekanbaru  
mengalir dari barat ke timur, digunakan sebagai jalur perhubungan lalu lintas 
perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya. 

Berdasarkan data Balitbang Provinsi Riau tahun 2004, jumlah penduduk Kota 
Pekanbaru adalah 704.517 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 
3.99 % per tahun. Kepadatan penduduk per km2 sekitar 1100 jiwa.    

Pekanbaru merupakan kota yang berkembang dengan pertumbuhan ekonomi 
yang cukup tinggi yakni 8,1% per tahun di tahun 2004, lebih tinggi dari rata-
rata nasional. Angka PDRB atas dasar harga berlaku Tahun 2003 adalah 
4.723.338 (dalam jutaan rupiah).  

Kemampuan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam memberdayakan daerahnya 
digambarkan oleh Realisasi APBD (Penerimaan) daerah ini yang ditunjukkan 
oleh tabel berikut (Realisasi APBD Tahun 2004).
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Dua tahun berjalannya kesepakatan tersebut, saat ini praktek-praktek                           
good governance yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemko. Pekanbaru 
adalah Pelayanan Publik Perijinan dan Non Perijinan, Kesehatan, 
Pendidikan, Tunjangan Daerah bagi PNS dan Layanan Pengaduan 
Masyarakat. Pelaksanaan good governance  di Kota Pekanbaru secara 
lebih detil dapat dijelaskan dalam keterangan berikut;

Kota Pekanbaru merupakan contoh daerah kaya yang memiliki keinginan 
dalam melakukan perbaikan pengelolaan daerah. Idealnya, Pemkot. Pekanbaru 
tidak memiliki kendala (dalam hal anggaran) apabila akan menerapkan tata 
kelola pemerintahan yang baik dan memberikan  pelayanan yang maksimal 
kepada masyarakatnya. Yang dibutuhkan terutama adalah komitmen 
pimpinan daerah untuk melakukan praktek-praktek tata kelola pemerintahan 
yang baik tersebut.

2.2.2. Penyelenggaraan Good Governance  di Kota Pekanbaru : 
 Uraian dan Tanggapan dari  Pemangku Kepentingan

Usaha-usaha mewujudkan tata kepemerintahan yang baik di Kota Pekanbaru 
di latarbelakangi oleh Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004                       
                   Tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 
Korupsi dan Kesepakatan Bersama Gubernur Riau, Bupati/Walikota, Ketua 
DPRD Provinsi Riau dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada 
hari Kamis, 8 Juli 2004 di Pekanbaru, disaksikan oleh Ketua KPK dan Menteri 
PAN tentang Program Kerja Bersama dalam rangka Upaya Mewujudkan Tata 
Pemerintahan yang Baik melalui Pencegahan Korupsi di jajaran Pemerintah 
Provinsi, Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. 

Berdasarkan kesepakatan tersebut, dibentuk penanggungjawab dari setiap 
kegiatan yang dilakukan sebagai berikut:
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1. Pelayanan Publik Perijinanan dan Non-Perijinan

Latar Belakang dan Dasar Hukum

Bentuk pelayanan publik 
di Kota Pekanbaru adalah 
K a n t o r  P e l a y a n a n 
Terpadu (KPT).  KPT 
merupakan revitalisasi dari 
Unit Pelayanan Terpadu 
(UPT) yang telah dibentuk 
sebelumnya pada tahun 
1999. Pelayanan melalui 
UPT dianggap masyarakat 
dan Pemko belum efektif 
karena proses perijinan 
dan administrasi tidak 
dapa t  d i pan tau  dan  
kurang transparan. Hal 
tersebut dikarenakan 
kerja UPT lebih bersifat 
menerima persyaratan, 
sementara seluruh proses 
dan hasil akhir dokumen 
perijinan/non-perijinan 
diserahkan kepada Unit 
Teknis terkait. Saat ini, 
KPT yang menempati 
kantor baru yang megah 
melakukan proses perijinan dalam 1 tempat, sehingga dianggap lebih efisien 
dan efektif.

Dasar Hukum terbentuknya KPT adalah: Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 
1995 tentang Perbaikan Dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah 
Kepada Masyarakat; Surat Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan 
Dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998 
tentang Langkah Nyata Memperbaiki Pelayanan Masyarakat Sesuai Dengan 
Aspirasi Reformasi; Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor 
1 Tahun 1999 tanggal 23 Januari 1999 tentang Pembentukan Unit Pelayanan 
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Masyarakat Pola Pelayanan Satu Atap Daerah Tingkat II di Propinsi Daerah 
Tingkat I Riau; Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru 
nomor 135 tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatalaksana Unit Pelayanan 
Umum Terpadu Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru; Keputusan Walikota 
Pekanbaru Nomor 30 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata 
Kerja Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru dan Keputusan Walikota 
Pekanbaru Nomor Kpts.821.3/KP/2005/262 tentang Pengangkatan Kepala 
KPT (non-struktural).
Dalam pelaksanaannya KPT Pekanbaru juga mengacu pada Peraturan 
Gubernur Riau no. 29 tahun 2005 tentang pelayanan terpadu, rekomendasi dan 
perijinan. Lihat lampiran 2.1.

Jenis Layanan KPT

Kantor Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru melayani 32 (tiga puluh dua) 
jenis perijinan dan non perijinan yang meliputi :
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Penerimaan KPT Pekanbaru dari bulan April 2005 hingga Desember 2005 sejumlah 
Rp. 11,7 milyar. Sementara jumlah non perijinan yang diselesaikan juga relatif 
banyak, seperti penyelesaian kartu kuning (pencari kerja) sebanyak 18.137 
dan penyelesaian akta kelahiran yang terlambat sebanyak 10650 buah, untuk 
lebih lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 2.2 

Mekanisme dan Prosedur Pelayanan KPT

Pelayanan perizinan dan non perizinan di KPT dilaksanakan dengan 
prinsip koordinasi. Artinya, pelaksanaan teknis dilakukan oleh petugas 
pelayanan dan petugas administrasi yang ada di KPT dengan tim survei (bila 
memerlukan survei) dari unit kerja terkait. Sedangkan proses penyelesaian 
berkas/dokumen dilakukan secara bersama-sama di KPT. Proses finalisasi 
dokumen yaitu penandatanganan juga  dilakukan di KPT dengan cara Kepala 
Dinas terkait datang ke KPT pada hari-hari tertentu sesuai jadwal yang telah 
ditetapkan.

Prosedur pelayanan KPT berdasarkan jenis layanan (perijinan dan non 
perijinan) adalah sebagai berikut :
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Pengawasan/Alat Evaluasi KPT

Dalam rangka meningkatan kualitas pelayanan, transparansi dan sekaligus 
untuk menghindari terjadinya keterlambatan penyelesaian proses pelayanan 
perizinan dan non perizinan serta pungutan yang tidak sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, maka diambil langkah-langkah berupa; 

1. Langkah Administratif
• Proses perizinan  dilayani di KPT dan tidak lagi dilakukan pada unit kerja 

terkait;
• Penandatanganan dokumen perizinan dilakukan di KPT oleh kepala unit 

kerja terkait perizinan dan non perizinan sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan;

• Pembayaran retribusi dilakukan melalui Bank Riau yang berada di KPT;
• PNS yang ada di KPT adalah pegawai tetap, bukan pegawai titipan dari 

unit kerja terkait;
• Ruang kerja KPT berdiri sendiri dengan suasana yang lebih representatif 

dilengkapi dengan ruang tunggu dan tersedianya fasilitas ATM Bank 
Riau

• Sistim penyelesaian berkas di tempat pelayanan dan hal-hal yang 
berkenaan dengan setoran biaya pelayanan perizinan dan non perizinan 
dilakukan langsung ke Bank Riau yang berada satu ruangan dengan 
ruang pelayanan

2. Survei Tingkat Kepuasan Masyarakat 
Telah dilakukan survey Indeks 
Kepuasan Masyarakat  ( IKM) 
terhadap 2 jenis pelayanan KPT 
yaitu Ijin Mendirikan Bangunan dan 
Akte Kelahiran dengan hasil yang 
cukup baik, yaitu IKM IMB 76.25 dan 
IKM Akte Kelahiran 76.69

3. Insentif Pegawai KPT 
Untuk memotivasi kinerja petugas 
pelayanan pada Kantor Pelayanan 
Terpadu, Pemerintah Kota Pekanbaru 
mengalokasikan dana sebagai 
insentif bulanan petugas masing-
masing untuk Kepala Kantor Pelayanan Terpadu sebesar Rp. 1.000.000, 
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Pengawas Pelayanan / Pengawas Administrasi dan Proses Pelayanan 
Perizinan sebesar Rp. 750.000,- dan petugas loket pelayanan dan petugas 
proses pelayanan perizinan dan non-perizinan serta petugas keamanan 
sebesar Rp. 750.000,-. Selain itu, Kepala Unit Teknis terkait yang 
bertanggungjawab dalam hal penandatangan perizinan juga mendapatkan 
insentif sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulan.

Kotak saran merupakan salah satu alat evaluasi yang ditempatkan pada 
ruang pelayanan. Selain dari itu juga dibuka kesempatan kepada masyarakat 
untuk menyampaikan keluhan, saran dan pendapat melalui Short Massage 
System (SMS) ke Nomor 08127575544. Keluhan, saran dan pendapat 
tersebut kemudian dibahas dalam forum pertemuan rutin antar unit kerja 
terkait pelayanan perizinan dan non perizinan di lingkungan Pemerintah 
Kota Pekanbaru.

Masalah, Potensi Masalah & Saran bagi pelaksanaan KPT

• Walapun sudah melakukan pelayanan Satu Atap/Terpadu, belum 
dilakukan melalui Satu Pintu. Artinya, pemohon masih bertemu dengan 
petugas loket pelayanan (instansi) teknis, sehingga kemungkinan 
pembayaran dan penerimaan suap dalam rangka mendapatkan 
pelayanan ekstra masih dimungkinkan. Disarankan agar cukup 
satu loket saja yang dapat melayani seluruh permohonan mulai 
dari penerimaan dokumen, pengecekan dokumen dan penyerahan 
dokumen.

• Walaupun pembayaran biaya perizinan/non-perizinan via bank Riau, 
masih ada transaksi keuangan langsung dari pemohon dengan 
petugas loket dalam hal pembelian leges (Rp. 2.500). Disarankan agar 
biaya leges ditiadakan atau dimasukkan sebagai bagian pembayaran 
retribusi dan langsung dibayarkan ke Bank Riau.

• Sempat terjadi ada dinas yang enggan menyerahkan proses perizinan 
ke KPT (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata). Buku pedoman tarif 
retribusi perizinan tidak diberikan ke KPT sehingga petugas KPT 
harus selalu menanyakan ke Dinas Kebudayaan & Pariwisata jika 
ada permohonan (sulit untuk memastikan tarif). Hal tersebut terjadi 
karena masih adanya ego sektoral. Saat ini permasalahan telah 
teratasi  dengan adanya desakan yang kuat dari Walikota kepada 
Kepala Dinas untuk menyerahkan wewenang perijinan tersebut ke 
KPT.
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• Disinyalir masih ada Unit Kerja/Dinas yang menerima langsung izin 
dan non-perizijnan di unit kerja. Hal tersebut diatasi dengan:

	 • Menarik semua sisa blanko di Unit Kerja ke KPT.
	 • Menetapkan Blanko yang berlaku hanya yang dikeluarkan oleh 

KPT.
• Perlu dipikirkan status kepegawaian staf dinas yang pekerjaannya 

ditarik ke KPT.
• Pegawai struktural lebih senang bekerja di dinas daripada ditarik ke 

KPT karena struktural di dinas mendapatkan tunjangan Jabatan.
• Beberapa Surat Perijinan penyelesaiannya terlambat karena KaDinas 

tidak di tempat. Oleh karena itu sebaiknya ada pendelegasian 
wewenang secara legal kepada pihak berwenang lainnya.

• Belum sinerginya pelayanan di Kelurahan dan Kecamatan dengan 
KPT. Seringkali permasalahan bukan di KPT tetapi pada saat pemohon 
mengurus persyaratan perizinan ke kecamatan/kelurahan.

• Kurangnya kesadaran masyarakat yang enggan mengurus sendiri 
dan lebih suka menggunakan calo, sehingga perlu meningkatkan 
sosialisasi kepada masyarakat.

• Sampai saat ini  Status Hukum KPT belum jelas. Akibatnya KPT 
belum mempunyai anggaran sendiri karena status hukumnya yang 
masih merupakan bagian dari Assisten Administrasi Pemko. Hal ini 
mengakibatkan kendala dalam memenuhi secara cepat permintaan 
akan sarana dan prasarana penunjang operasional KPT.

• Belum adanya Sistem Informasi Terpadu sehingga bila dibutuhkan 
suatu data secara cepat oleh unit lain akan sulit terpenuhi.

• Perlu disediakan makan siang bagi petugas KPT untuk menghindari 
minimnya petugas karena harus keluar kantor untuk makan siang.

Tanggapan Pemangku Kepentingan  terhadap  KPT

Secara umum, tanggapan masyarakat 
baik. Dalam tiga bulan pertama 
berdirinya KPT, banyak saran masuk 
ke kotak saran dan SMS yang sebagian 
besar isinya justru mendukung 
keberadaan KPT. Setelah itu jumlah 
SMS dan saran melalui kotak saran 
menurun dan sudah beberapa bulan 
terakhir malah  tidak ada SMS dan 
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Kotak Saran kosong.  

Selain itu, pemohon yang disurvei saat pengurusan di KPT merasa terbantu 
dengan keberadaan KPT. Walaupun ada komplain-komplain seperti “petugas tidak 
di tempat”, “gedung saja yang megah” dll, tetapi saat ditantang “bagaimana 
jika KPT dibubarkan saja”, semuanya menolak karena jauh lebih besar 
maanfaat yang mereka peroleh dengan adanya KPT dibanding apabila 
mereka harus mengurus perijinan sendiri ke dinas-dinas terkait. Selain itu 
yang mereka sangat dukung adalah transparannya prosedur, biaya dan waktu 
pengurusan jelas dan tidak ada pungli. Berikut kutipan beberapa pendapat 
dari masyarakat :

•	 “Semoga pelayanan yang akan datang akan lebih  baik dan tetap 
dapat dipertahankan” 

• “Penetapan kelahiran bagi warga WNI keturunan biayanya masih 
sangat tinggi” 

• “Mohon ditingkatkan lagi dalam pelayanan, terutama dalam penyediaan 
blangko Akta Kelahiran, sehingga waktu penyelesaian pengurusan 
Akta menjadi lebih cepat” 

• “Agar meningkatkan pelayanan yang lebih baik; minimal 
mempertahankan yang sudah ada” 

• “Pelayanan yang kami terima selama ini tidak mengecewakan”
• “Kalau dapat kinerja seperti ini harus dipertahankan, baik 

keramahantamahan petugasnya maupun keutamaan dalam 
menjalankan tugas. Bahkan untuk ke depan lebih servis lagi 
layanannya, meskipun sekarang sudah bagus”

2. Kesehatan (Puskesmas Gratis)

Pelayanan Kesehatan diberikan melalui  layanan puskesmas yang secara 
gratis melayani masyarakat Kota Pekanbaru. Untuk itu Pemerintah Kota 
mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 2,3 miliar

Latar Belakang dan Dasar Hukum Puskesmas Gratis

Fasilitas kesehatan yang ada di Kota Pekanbaru hingga tahun 2003 terdiri dari 12 
Rumah Sakit, 76 Rumah Bersalin, 15 Puskesmas, 31 Puskesmas Pembantu 
dan 157 Balai Pengobatan. Secara keseluruhan jumlah fasilitas kesehatan 
di Kota Pekanbaru pada tahun 2004 sebanyak 291 unit, atau mengalami 
peningkatan sebesar 11,07% dibandingkan 2003 yang berjumlah 262 unit. 
Sedangkan tenaga medis yang ada di Kota Pekanbaru hingga 2004 terdiri 
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dari 98 dokter spesialis, 220 
dokter umum, 87 dokter gigi, 
dan 359 bidan. Jumlah tenaga 
medis ini mengalami kenaikan 
sebesar 2,41% dibandingkan 
dengan tahun 2003.

Namun demikian, meskipun 
jumlah fasilitas kesehatan 
dan jumlah tenaga medis 
meningkat, pemanfaatan 
Puskesmas oleh masyarakat 
menunjukkan trend yang 
menurun (lihat gambar). Hal 
ini kemungkinan disebabkan 
oleh krisis ekonomi yang 
berkepanjangan sehingga 
naiknya beban ekonomi 
masyarakat dan naiknya 
b iaya kesehatan.  Untuk 
mengatasi kondisi tersebut, 
P e m k o .  P e k a n b a r u 
mengupayakan pemberian 
pelayanan kesehatan gratis di 
Puskesmas kepada masyarakat 
P e k a n b a r u .  P e l a y a n a n 
Kesehatan diberikan secara 
gratis oleh Pemko Pekanbaru 
k e p a d a  m a s y a r a k a t n y a 
dengan alasan kesehatan 
merupakan investasi yang 
harus ditingkatkan dan bukan 
sebagai sumber pendapatan 
pemerintah. Sehubungan 
dengan persiapan pemberian 
pelayanan kesehatan gratis tersebut,                   Pemko. Pekanbaru melakukan 
studi banding mengenai pemberian layanan kesehatan di Kota Medan dan 
Makassar.
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Sampai saat ini Perda pengobatan gratis belum ada. Namun Puskesmas 
gratis telah diberlakukan sejak 3 januari 2006 sambil menunggu revisi Perda 
Nomor 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan dan Perizinan di Bidang 
Kesehatan. 

Diktum Perda No. 5/2004 ini antara lain  menunjukkan bahwa 50% dari 
dana retribusi pelayanan Puskesmas yang diterima akan dikembalikan 
ke Puskesmas dan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional 
Puskesmas. Untuk pelayanan kesehatan yang memerlukan tindakan di 
Puskesmas, tetap dipungut biaya. Untuk masyarakat GAKIN yang tidak 
termasuk dalam tanggungan Askes, pembiayaan pelayanan kesehatan 
tindak lanjutnya berdasarkan klaim dari Pemerintah Kota (melalui Dinas 
Kesehatan).

Tujuan umum Puskesmas gratis adalah untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru. Tujuan lebih spesifik adalah 
membantu masyarakat Kota Pekanbaru mendapatkan pelayanan kesehatan 
yang bermutu, merata dan terjangkau, dan meningkatkan kepedulian Pemko. 
Pekanbaru dalam memberikan pelayanan kesehatan yang prima.

Layanan gratis yang diberikan berupa; Gratis retribusi (meliputi pendaftaran 
(karcis), pemeriksaan/konsultasi medis, pemberian obat rasional (contoh 5 
hari untuk obat anti biotik). Untuk keluarga miskin gratis retribusi dan tindakan 
(dengan menunjukkan Surat Keterangan tidak mampu dari Lurah). Untuk tiga 
bulan pertama, layanan gratis berlaku bagi semua pengunjung Puskesmas, 
setelah lewat dari 3 bulan pertama dikhususkan untuk pemegang KTP/KK 
Pekanbaru.

Mekanisme Pelaksanaan Puskesmas Gratis

Pada pelaksanaan Puskesmas Gratis, masyarakat yang datang ke puskesmas, 
tidak perlu membayar dana untuk retribusi sebesar Rp. 3.000 yang biasanya 
diberlakukan. Puskesmas gratis berlaku di 15 puskesmas se-Pekanbaru. 
Dengan gratisnya biaya retribusi, Dinas Kesehatan dipastikan kehilangan 
sekitar Rp. 700 juta lebih pemasukan dari retribusi 15 Puskesmas. Selain 
kehilangan pemasukan dari retribusi, Pemko juga mensubsidi puskesmas 
hingga Rp. 2,34 milyar.  Angka subsidi ini bertambah tinggi hampir dua kali 
lipat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar             Rp. 1,3 milyar. 
Dana Rp2,34 milyar ini digunakan untuk biaya operasional (pembayaran 
air, listrik, telpon, bensin petugas Puskesmas, dan lainnya). Dana tersebut 
dibagi kepada 15 Puskesmas yang ada dengan jumlah tergantung kepada 
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Apabila nantinya ada penambahan kunjungan pasien berobat ke Puskesmas 
melebihi angka prediksi kunjungan yang memerlukan penambahan anggaran, 
maka anggaran akan ditinjau ulang.

Hasil

Kebijakan Pemko Pekanbaru dalam bidang kesehatan menghasilkan :
• Naiknya pemanfaatan Puskesmas oleh masyarakat (naik sebesar 

20% pada 1 bulan pertama).
• Menurunnya secara signifikan keluhan masyarakat terkait pelayanan 

Puskesmas (sebagaimana dapat dimonitor melalui sms dan kolom 
pada media massa lokal).

• Petugas kesehatan dapat bekerja lebih  proporsional & profesional, 
sebagai konsekuensi dari anggaran yang rasional.

• Masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara optimal.
• Laju pertumbuhan obat alternatif dapat ditekan.

Masalah, Potensi Masalah & Saran bagi Pelaksanaan Puskesmas 
Gratis

Masalah dari pelaksanaan Puskesmas gratis muncul dari penyedia layanan 
(Pemerintah/Puskesmas) dan dari konsumen (masyarakat). Masalah yang 
dialami oleh penyedia layanan adalah; 

• Masalah dana. Puskesmas kesulitan memenuhi kebutuhan rutin 
karena Puskesmas tidak mengelola uang tunai, selain itu perlu 
diadakan revisi anggaran jika jumlah kunjungan melebihi prediksi; 

• Masalah SDM. Meningkatnya beban kerja pegawai Puskesmas dapat 
berdampak pada menurunnya kualitas layanan yang diberikan, untuk 
itu perlu dipikirkan insentif bagi petugas. 

tingkat kebutuhan Puskesmas. 
Secara lebih rinci berdasarkan tahun anggaran 2006, biaya subsidi untuk 
Puskesmas terdiri atas;
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• Masalah fasilitas dan perlengkapan lain. Pemerintah perlu menambah 
jumlah persediaan obat dan perlengkapan lain untuk mengantisipasi 
jumlah pengunjung yang membludak.

Masalah yang timbul dari masyarakat dengan adanya puskesmas gratis 
adalah ; 

• Masyarakat menghendaki seluruh layanan diberikan secara gratis 
dan terus menerus, hal ini tentunya dapat memberatkan APBD;

• Melemahnya tindakan preventif dari masyarakat, karena terlalu 
menggantungkan diri ke layanan puskesmas. 

Dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan 
maka beberapa hal yang perlu diperhatikan di antaranya adalah :

• Menggratiskan beberapa tindakan (sesuai  prioritas & tergantung 
anggaran);

• Peningkatan partisipasi masyarakat
• Mengkaji sistem pelayanan kesehatan melalui asuransi kesehatan  

daerah. Dengan adanya asuransi diharapkan  ada tanggung-jawab 
dan peran serta masyarakat dengan membayar premi yang disubsidi 
anggaran Dinas Kesehatan. Asuransi juga dapat memberikan 
tanggung jawab bagi masyarakat mampu untuk berpartisipasi dalam 
membayar premi, sementara masyarakat kurang mampu dibebaskan 
dari premi.

Tanggapan Pemangku Kepentingan  terhadap  Puskesmas Gratis

Pengunjung menanggapi layanan ini dengan positif. Layanan yang gratis 
membuat mereka tidak menunda-nunda pengobatan jika sakit sehingga 
dapat meminimalisir semakin parahnya penyakit. 

Sementara menurut  petugas medis, pemberian layanan gratis makin 
meningkatkan beban pekerjaan seiring meningkatnya jumlah pasien sementara 
insentif tidak berubah. Selain itu pemerintah juga belum memperhitungkan 
biaya-biaya lain seperti plastik pembungkus obat dan kertas.
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3. Pendidikan (Pemberian Buku Pokok Guru dan Murid Gratis)

Latar Belakang dan Dasar Hukum Buku Gratis

Salah satu upaya Pemerintah Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan adalah melalui pemberian Buku Pokok Murid dan Buku Pegangan 
Guru gratis. Program ini dimulai pada 2005 khusus untuk kelas 1 SD dengan 
sifat masih parsial karena terbatasnya anggaran (belum semua sekolah 
mendapatkannya). Dengan meningkatnya APBD untuk sektor pendidikan 
(16.20% pada 2006 dari 9.03% pada 2005), pada 2006 Buku Pokok gratis 
diberikan untuk kelas 1 SD s/d 1 SMP, dengan alokasi anggaran sebesar 
Rp. 9,2 miliar. Jenis buku yang digratiskan adalah buku pelajaran bahasa 
Indonesia, Matematika, Science, IPS dan Buku Pegangan Guru.

Sampai dengan tahun ajaran 2004/2005, jumlah sekolah SD yang ada  di Kota 
Pekanbaru sebanyak 236 sekolah, dengan perincian 202 SD Negeri ditambah 
dengan 34 SD Swasta. Untuk SLTP, jumlah sekolah SLTP sebanyak 59 
sekolah, yang terdiri dari 30 SLTP Negeri dan 29 SLTP Swasta. Untuk SMU 
jumlah sekolah mencapai 32 sekolah, yang terdiri dari 12 SMU Negeri dan  
                          20 SMU Swasta, sedangkan SMK berjumlah 31, terdiri dari 5 
SMK Negeri dan 26 SMK Swasta. Secara keseluruhan jumlah sekolah untuk tahun 
ajaran 2004/2005 dari tingkat SD, SMTP dan SMTA sebanyak 358 sekolah 
menunjukkan kondisi jumlah yang sama dengan tahun ajaran 2003/2004.

Dasar hukum layanan pendidikan di Kota Pekanbaru adalah UU Sisdiknas 
Nomor 20/2003 (Pemerintah bersama swasta bertanggung jawab untuk 
meningkatkan pendidikan).

Hasil

Program ini berdampak positif, dari sisi eksternal (masyarakat) memberikan 
kesetaraan bagi masyarakat kurang mampu dengan meringankan beban 
mereka. Bagi guru meringankan beban mereka dengan mendapatkan buku 
pegangan guru gratis

Tanggapan Pemangku Kepentingan terhadap  Buku Gratis

Program buku gratis ini mendapatkan respons positif baik bagi guru dan 
masyarakat. Survei ke SDN 01 Sukajadi dan SD 02 Rumbai menunjukkan 
sangat terbantunya para guru dan murid dalam proses belajar mengajar. Untuk 
sekolah-sekolah yang mendapatkan pembagian buku pokok secara parsial, 
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buku pokok tersebut  dipinjamkan bergantian dengan murid lainnya.

4. Penerapan Sistem Pemberian Tunjangan Daerah bagi PNS melalui 
Program Tunjangan Penghasilan Dan Peningkatan Kesejahteraan 
(TPPK)

Latar Belakang dan Dasar Hukum TPPK

Program TPPK (Tunjangan Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan 
(TPPK) bagi PNS di lingkungan Pemko Pekanbaru merupakan rencana 
aksi Pemerintah Kota Pekanbaru dari hasil pemaparan Pemko Pekanbaru 
mengenai Tata kelola Pemerintahan yang Baik di Kantor KPK pada                     
1 Desember 2005. TPPK diberikan sesuai dengan beban tugas dan 
tanggungjawabnya mulai tahun anggaran 2006 kepada para aparat di jajaran 
Pemerintah Kota Pekanbaru, Kecamatan, dan Kelurahan.

Dasar Hukum TPPK adalah Surat Gubernur Riau Nomor 900/KEU/83.01a 
tanggal 16 Januari 2006 perihal Evaluasi Ranperda Kota Pekanbaru tentang 
APBD Kota Pekanbaru TA 2006, Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 di mana 
Bagian Keuangan Sekretariat Kota Pekanbaru telah menyediakan rekening 
Nomor 2.01.03.1.1.03.09.1 dengan judul Tunjangan Penghasilan dan 
Peningkatan Kesejahteraan (TPPK) pegawai yang dibayarkan setiap bulan 
bersamaan dengan penerimaan gaji (penghasilan tetap) dan Keputusan 
Walikota Pekanbaru No. 15 tahun 2006 tentang Pemotongan Tunjangan 
Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Mekanisme Pelaksanaan TPPK

Secara Umum APBD Kota Pekanbaru TA 2006 telah disusun dengan 
memperhatikan efisiensi, efektivitas transparansi dan akuntabilitas di semua 
pos belanja.  Berkaitan dengan pemberian tunjangan daerah bagi PNS, Pos 
Belanja untuk sektor ini diharapkan lebih efisien Rp. 10,7 Milyar dibandingkan  
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 dengan rincian sebagai berikut :
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Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pemberian TPPK di Kota Pekanbaru 
dilaksanakan dengan menghilangkan pemberian Uang Pembinaan dan Dana 
Penunjang serta Belanja Penunjang pada Kegiatan Operasional dan Belanja 
Modal (honor) diganti dengan TPPK.  

Dalam pembagiannya, pemberian TPPK dikaitkan dengan disiplin PNS, 
dengan ketentuan sebagai berikut :

	 • PNS yang tidak hadir berdasarkan daftar hadir sebanyak 1 kali tanpa 
keterangan dikenakan pemotongan TPPK sebesar 4%.

	 • TPPK masih dapat dibayarkan kepada PNS yang bersangkutan dalam 
batas maksimum ketidakhadirannya sebanyak 10 (sepuluh) kali atau 
40% dalam 1 (satu) bulan.

	 • Bagi  PNS  yang  tidak   hadir  lebih  dari  10  (sepuluh)  kali   atau   40%   
tanpa keterangan dalam 1 (satu) bulan TPPK yang bersangkutan tidak 
dibayarkan dengan penjatuhan hukuman disiplin sesuai   PP No. 30 
Tahun 1980. 

	 • Hasil pemotongan TPPK disetorkan kembali kepada kas daerah oleh 
Pemegang Kas paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
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	 • Pelaksanaan pemberian atau pemotongan TPPK PNS diselenggarakan 
oleh Kepala Unit Kerja masing-masing. 

	 • Untuk perencanaan berikutnya pada perubahan anggaran akan 
dilaksanakan pengadaan time clock berdasarkan sidik jari PNS 
sebagai pengganti absensi ruangan.

Ketentuan besarnya pemotongan tunjangan, didasarkan pada Keputusan 
Walikota Pekanbaru no. 15 tahun 2006 tentang Pemotongan Tunjangan 
Penghasilan dan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai di Lingkungan  Pemko 
Pekanbaru, untuk lebih lengkapnya dapat dilihat dalam lampiran 2.3.

Hasil/Manfaat TPPK

Hasil dari TPPK adalah peningkatan pendapatan sebagian besar PNS dan 
penurunan pendapatan sebagian kecil PNS (Pemerataan Pendapatan), 
seperti ditunjukkan oleh tabel :

Keterangan: 1) Jumlah Penerimaan Rp. 750.000,-  bagi staf fungsional/non-fungisonal dan guru 
dipergunakan untuk biaya transportasi, baya makan siang dan biaya tambahan tindakan kesehatan; 
2) PNS yang menduduki jabatan struktural diberikan tunjangan jabatan tambahan dari Pemko 
sesuai dengan tingkat eselonnya;Pemberian tunjangan tidak diambil dari dana pembangunan; 
3) Honor khusus SATKER terkait pekerjaan fisik belum ditiadakan.

Pelaksanaan TPPK memberikan dampak positif bagi pemerintah kota, 
yaitu:

• Efisiensi penggunaan anggaran;
• Kesetaraan, karena seluruh PNS dan Guru mendapat tunjangan rutin 

bulanan. Persentase jumlah guru dan staf fungsional-non fungsional 
adalah 88% dari total PNS Pemko Pekanbaru;

• Meningkatkan disiplin PNS sebagai efek dari pembayaran TPPK yang 
didasarkan pada kehadiran;


