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BAB IV 

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Kota Pekanbaru 

Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi Sungai Siak 

sebagai sarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman 

dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Pada abad ke-

18, wilayah Senapelan di tepi Sungai Siak, menjadi pasar (pekan) bagi para 

pedagang Minangkabau. Seiring dengan berjalannya waktu, daerah ini 

berkembang menjadi tempat permukiman yang ramai. Pada tanggal 23 Juni1784, 

berdasarkan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari 

datuk empat suku (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), kawasan ini 

dinamai dengan Pekanbaru, dan dikemudian hari diperingati sebagai hari jadi kota 

ini. 

Berdasarkan Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No.1 tanggal 19 

Oktober1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun 

pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang 

dikepalai oleh seorang controleur yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus 

landschap sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota Onderafdeling Kampar 

Kiri sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret1942, 

Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung. 
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Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di 

Medan tanggal 17 Mei1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang 

disebut Haminte atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret1956, 

berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, 

Pekanbaru (Pakanbaru) menjadi daerah otonomkota kecil dalam lingkungan 

Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus1957 berdasarkan 

Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru 

masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru 

resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari1959 berdasarkan 

Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota 

adalah Tanjungpinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau). 

4.2 Keadaan Geografis Kota Pekanbaru 

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur 

Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang 

dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian 

utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Kota 

ini dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur dan berada pada 

ketinggian berkisar antara 5 - 50 meter di atas permukaan laut. Kota ini termasuk 

beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34.1 °C hingga 

35.6 °C, dan suhu minimum antara 20.2 °C hingga 23.0 °C. 

Sebelum tahun 1960 Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km² yang 

kemudian bertambah menjadi 62.96 km² dengan 2 kecamatan yaitu kecamatan 
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Senapelan dan kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 1965 menjadi 6 

kecamatan, dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah 

446,50 km², setelah Pemerintah daerah Kampar menyetujui untuk menyerahkan 

sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perluasan wilayah Kota Pekanbaru, 

yang kemudian ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 19 Tahun 1987.
[13]

 Kemudian pada tahun 2003 jumlah kecamatan pada 

kota ini dimekarkan menjadi 12 kecamatan. 

4.3 Kependudukan Kota Pekanbaru 

Di tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak 

di Pulau Sumatera, setelah MedanPalembang dan Bandar Lampung. Laju 

pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju 

pertumbuhan penduduknya. 

EtnisMinangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 

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

dan pedagang. Selain itu, etnis yang juga memiliki proporsi cukup besar adalah 

Melayu, Jawa, Batak, dan Tionghoa. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau dari 

Tanjungpinang ke Pekanbaru pada tahun 1959, memiliki andil besar 

menempatkan Suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota. 

Namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya 

Provinsi Kepulauan Riau, hasil pemekaran Provinsi Riau. 
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Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, 

pedagang dan pelaku ekonomi. Selain berasal dari Pekanbaru sendiri, masyarakat 

Tionghoa yang bermukim di Pekanbaru banyak yang berasal dari wilayah pesisir 

Provinsi Riau, seperti dari Selatpanjang, Bengkalis dan Bagan Siapi-api. Selain 

itu, masyarakat Tionghoa dari Medan dan Padang juga banyak ditemui di 

Pekanbaru, terutama setelah era milenium dikarenakan perekonomian Pekanbaru 

yang bertumbuh sangat pesat hingga sekarang. 

Masyarakat Jawa awalnya banyak didatangkan sebagai petani pada masa 

pendudukan tentara Jepang, sebagian mereka juga sekaligus sebagai pekerja 

romusha dalam proyek pembangunan rel kereta api. Sampai tahun 1950 kelompok 

etnik ini telah menjadi pemilik lahan yang signifikan 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 okupansi. 

Berkembangnya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, 

membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong 

berdatangannya masyarakat Batak. Pasca PRRI eksistensi kelompok ini makin 

menguat setelah beberapa tokoh masyarakatnya memiliki jabatan penting di 

pemerintahan, terutama pada masa Kaharuddin Nasution menjadi "Penguasa 

Perang Riau Daratan".  
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4.4 Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kota Pekanbaru 

Pemerintah kota saat menetapkan pengembangkan kawasan permukiman 

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

Marpoyan Damai, kecamatan Bukit Raya, kecamatan Tenayan Raya, dan 

kecamatan Payung Sekaki). Sedangkan Kecamatan Senapelan, Kecamatan 

Sukajadi, Kecamatan Sail dan Kecamatan Limapuluh sebagai kawasan 

perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan regional dan internasional, 

perumahan perkotaan (town house dan apartemen), yang diintegasikan dengan 

sistem jaringan transportasi massal dan sistem jaringan transportasi regional 

melalui jalan tol, akses ke bandara dan pelabuhan di Sungai Siak. 

Untuk mengantisipasi kebutuhan energi listrik dimasa mendatang, pemerintah 

kota Pekanbaru telah mengusahakan pembebasan lahan seluas 40 ha untuk 

pembangunan PLTU Tenayan Raya. Sementara untuk memenuhi kebutuhan air 

bersih, Pemerintah kota melalui PDAM memanfaatkan air permukaan dari Sungai 

Siak yang mempunyai kapasitas 5000 liter/detik sebagai sumber air baku bagi 

Instalasi Pengolah Air Bersih, yang terpasang dengan kapasitas 380 liter/detik. 

Selanjutnya sistem pengolahan penuh dan chlorinasi digunakan untuk 

memproduksi air bersih dengan kapasitas 350 liter/detik. Dari kapasitas produksi 

yang ada, telah terdistribusi dalam 18.660 unit Sambungan Rumah (SR) dan 45 

Hidran Umum (HU). Setiap SR rata-rata digunakan 5 – 6 orang dan HU dapat 

digunakan 100 orang. Fasilitas ini memang belum mencukupi kebutuhan 
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keseluruhan masyarakat kota ini, sehingga sebagian besar masyarakat masih 

memanfaatkan secara langsung air permukaan dari sungai Siak tersebut. 

Saat ini pemerintah kota telah menetapkan tempat pembuangan akhir (TPA) 

sampah di 2 lokasi dengan metode open dumping, yaitu kawasan Limbungan 

seluas 5 Ha dengan jarak dari kawasan permukiman 19 km dan Kulim seluas 3 Ha 

dengan jarak dari kawasan permukiman 8 km. Selain itu gerobak sampah masih 

digunakan untuk pengumpulan tak langsung, jumlah total gerobak yang ada saat 

ini adalah 305 buah dengan kapasitas rata-rata 1 m³ untuk melayani pengumpulan 

individual pada 5 wilayah pengumpulan.  

Sarana pemindahan yang ada berupa bak sampah pasangan batu-bata dan pelat 

baja sebanyak 32 buah dengan daya tampung 157.5 m³. Saat ini kapasitas 

penampungan TPS baru mencapai 8 % terhadap total timbunan yang ada. Untuk 

armada angkutan pengambilan sampah langsung digunakan truk bak terbuka, 

jumlah pengangkutan yang dilakukan adalah 2 – 3 kali per harinya, sehingga 

kapasitas pengangkutan baru mencapai 20 %. Sedangkan setiap harinya terdapat 

170 m³ timbunan sampah, sehingga jumlah sampah yang telah dikelola dan 

terangkut sampai ke TPA baru mencapai 120 m³/hari atau sekitar 60 % 

4.5 Trasportasi di Kota Pekanbaru 

Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah 

Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan Jambi di sebelah selatan. 

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan transportasi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Padang
https://id.wikipedia.org/wiki/Medan
https://id.wikipedia.org/wiki/Jambi
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antar kota dan antar provinsi, yang telah direncanakan pemerintah setempat 

menjadi sarana orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke 

sistem jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. 

Bandara Sultan Syarif Kasim II menjadi salah satu bandar udara tersibuk 

di Sumatera dan dicanangkan akan menjadi salah satu bandara internasional di 

pulau Sumatera. Berdasarkan data yang diperoleh dari Angkasa Pura II pada tahun 

2011 penumpang yang melalui bandara ini mencapai angka 1.259.993 penumpang 

per tahun. 

Pelabuhan-pelabuhan di Provinsi Riau sangat banyak. Namun berdasarkan 

aktivitasnya, nama-nama pelabuhan-pelabuhan Riau ini memiliki tujuan dan 

sasaran bagi peningkatan pelayanan angkutan banrang maupun penumpang. 

Apalagi, keberadaan pelabuhan-pelabuhan Riau tersebut berdampak pada 

peningkatan ekonomi Indonesia. Pasalnya, Riau berada di pintu gerbang 

internasional, seperti Malaysia, Singapura dan Thailand sehingga mempengaruhi 

pertumbuhan di sektor industri dan pariwisata. Sejumlah pelabuhan-pelabuhan 

Riau ini, hingga kini terus berbenah diri. Karena menjadi ikon pertumbuhan di 

Riau dan Indonesia. Berikut nama-nama pelabuhan-pelabuhan laut dan sungai, 

yang terdapat di sejumlah kabupaten di Riau 

 Pelabuhan Dumai, 00°-55′-55″ LU dan 104°-26′-06″ BT, terletak di Kota 

Dumai, 200 kilometer dari Kota Pekanbaru 

 Pelabuhan Bandar Sri Laksamana Bengkalis, berada di Kota Bengkalis 

 Pelabuhan Tanjung Harapan Selat Panjang Kepulauan Meranti 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera
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 Pelabuhan di Kuala Enok Indragiri Hilir 

 Pelabuhan Internasional di Siak 

 Pelabuhan Panipahan Rokan Hilir 

 Pelabuhan Sungai Duku di Pekanbaru 

Pelabuhan Pekanbaru yang terletak di tepi Sungai Siak dan berjarak 96 mil ke 

muara sungai, menjadi sarana transportasi untuk komoditi ekspor seperti kelapa 

sawit. Selain itu, pelabuhan ini juga menghubungkan Pekanbaru dengan kawasan 

di pesisi Provinsi Riau seperti Selatpanjang, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Sei 

Pakning dan lain sebagianya serta kota - kota di Kepulauan Riau, seperti 

Tanjungpinang dan Batam. 

Selain itu, Transmetro Pekanbaru merupakan sarana transportasi massal jalur 

darat di Kota Pekanbaru, sekaligus sebagai salah satu alternatif untuk mengurangi 

tingkat kemacetan di kota ini. Pada masa pendudukan tentara Jepang, dilakukan 

pembangunan rel kereta api yang menghubungkan Pekanbaru menuju Padang 

melalui Sawahlunto. Proyek ini sebelumnya telah direncanakan pada masa 

pemerintahan Hindia Belanda dan diselesai pada 15 Agustus 1945,walau sampai 

sekarang jalur ini tidak pernah diaktifkan lagi. 

4.6 Sejarah dan Perkambangan Terminal Bandar Raya Payung Seaki 

Kota Pekanbaru adalah ibu kota 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 
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terminal bus terminal antar kota dan antar provinsi Bandar Raya Payung Sekaki, 

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

1. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk 

lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup 

luas. 

2. Pekanbaru dihubungkan oleh jaringan jalan yang tersambung dari arah 

Padang di sebelah barat, Medan di sebelah utara, dan Jambi di sebelah 

selatan. Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan pusat pelayanan 

transportasi,yang telah direncanakan pemerintah setempat menjadi sarana 

orientasi dan perpindahan antar moda transportasi dengan akses ke sistem 

jaringan transportasi regional, bandara, dan pelabuhan. 

3. Dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai oleh 

pemerintah Kota Pekanbaru dibawah Kementrian Perhubungan RI, 

dibutuhkan kerjasama dan partisipasi dari semua pihak. Sehingga nantinya 

akan terwujud suasana transportasi yang harmonis di wilayah Kota 

Pekanbaru. Salah satu sarana dan prasarana yang paling penting dalam 
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mewujudkan hal tersebut adalah pembangunan terminal Bandar Raya 

Payung Sekaki. 

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki adalah terminal angkutan umum Antar 

Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Terminal 

tersebut berfungsi sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat 

dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 

keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul 

jaringan transportasi yang dalam pengelolaan dan pelaksanaan fungsinya 

mendapat pembinaan dan pengawasan Dinas Perhubungan tapi sekarang sudah di 

bawah naungan kementrian perhubungan RI. Berikut struktur pengelolaan 

Terminal Tipe A Bandar Raya Pyung Sekaki Peanbaru Kementrian Perhubungan 

RI. 
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Tabel 4.1 

Struktur Penggeolaan Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki 

Pekanbaru Kementrian Perhubungan RI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru Kementrian 
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Terminal Bandar Raya Payung Sekaki merupakan sebuah terminal besar 

yang terletak di Kota Pekanbaru, Riau. Terminal ini dibangun untuk 

menggantikan Terminal Mayang Terurai yang terletak di Jalan Nangka (Tuanku 

Tambusai). Dipindahkannya terminal ini dikarenakan mengingat lokasi terminal 

yang lama sudah tidak layak lagi atau sudah tidak efisien lagi karena menganggu 

aktifitas di sekitar terminal tersebut. Terminal ini merupakan sebuah implementasi 

keinginan Pemerintah Kota Pekanbaru untuk memiliki sebuah sarana transportasi 

darat yang dapat menunjang pengoperasian angkutan yang baik dan terencana. 

Terminal yang pertama kali dioperasikan pada tahun 2006 ini merupakan sebuah 

terminal yang dirancang untuk dapat melayani kebutuhan masyarakat Kota 

Pekanbaru bahkan masyarakat Riau, selain harapan diatas, Pemerintah Kota 

Pekanbaru tentunya mengupayakan agar Terminal Bandar Raya Payung Sekaki 

ini dapat dioperasikan dengan baik serta dapat dijadikan sebagai objek PAD 

tambahan. Dengan azas pelayanan kepada masyarakat tentunya dapat dikenakan 

retribusi yang berujung kepada pemasukan pendapatan daerah Kota Pekanbaru.  

Untuk mewujudkan harapan di atas Terminal Bandar Raya Payung Sekaki 

Memiliki Visi : 

“Memberikan sebuah pelayanan transportasi bagi masyarakat, dengan 

pengelolaan terminal secara propesional sehingga terciptanya Terminal yang 

Bersih, Aman dan nyaman” 

Sedangkan Untuk Misinya yaitu : 

1. Melakukan pengelolaan terminal secara profesional 
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2. Penegakan disiplin bagi seluruh personil yang beraktifitas di dalam 

terminal 

3. Penegakan hukum secara objektif dan profesional 

4. Melakukan konsultasi dan konsulidasi dengan seluruh pihak yang 

berhubungan langsung dengan pengelolaan terminal BRPS. 

Terminal Bandar Raya Payung Sekaki dibangun dengan dana APBD sebesar 

Rp. 57 miliar. Sedangkan dana untuk anggaran pengelolaan terminal tersebut 

jumlahnya ditentukan berdasarkan APBD murni Daerah setiap tahunnya, dan 

tidak ditentukan berapa besar jumlah biayanya karena jumlah setiap tahunnya 

berbeda. 

Untuk melihat pola penggunaan lahan dan fasilitas-fasilitas yang terdapat di 

terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini : 

Tabel 4.2 

Pola Penggunaan Lahan dan Fasilitas-Fasilitas Pada Terminal Bandar Raya 

Payung Sekaki 
 

1. Kode 08 

2. Jenis Penggunaan Lahan Terminal 

3. Nama Terminal Bandar Raya Payung Sekaki 

4. Nama Pengelola Kementrian Perhubungan Ri 

5. Lokasi JL. Air Hitam – kec Payung 

Sekaki 

6. Kota Kota Pekanbaru 

7. Tipe Terminal Tipe : A 
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8. Luas Kawasan Terminal 27 Ha 

9. Luas Bangunan Pendukung 7   Ha 

10. Jumlah Mobil Yang Terdaftar 

Bersadarkan Jenis 

-
+ 

 56 PO
 

11. Luas Area Parkir Pengantar 4 Ha 

12. Fasilitas Yang Ada Di Terminal 1. Mushollah 

2. Klinik Umum/Pengobatan 

3. Penginapan 

4. Kantin/ Restoran 

5. Parkir 

6. Loket Penjualan Tiket 

7. Toilet 

8. Counter HP 

9. Kios Pedagang 

10. Pelayanan Informasi 24 jam 

13. Jam Operasional Terminal 24 Jam 

14. Jumlah Pintu Keluar Masuk 6 Gerbang 

15. Awal Pengoperasian Terminal 08 Februari 206 

Sumber : Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru Kementrian 

Perhubungan RI 

 

Dengan luasnya penggunaan lahan dan fasilitas yang disediakan oleh 

pemerintah Kota Pekanbaru, diharapkan mampu memberikan kontribusi 

pelayanan transportasi khususnya penyediaan terminal yang sebelumnya sering 

menjadi permasalahan. Terwujudnya pembangunan ini juga diharapkan 

terciptanya ketertiban dan keteraturan para pemilik angkutan (PO)/Organda dalam 
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pengoperasian kendaraannya. Terminal ini berfungsi melayani perpindahan 

angkutan AKAP, AKDP, dan dalam kota dimana terminal layaknya menjadi 

distribusi pusat kedatangan dan keberangkatan angkutan berbagai jenis.  

Berikut nama PO dan Kios yang  yang ada terminal bandar raya payung 

sekaki dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

Tabel 4.3 

Data PO AKAP,AKDP Dan KIOS Teminal BPRS Pekanbaru  

 Tahun 2016 

NO 
NAMA PO & KIOS 

AKAP AKDP KIOS 

1 Setangkai Rts Yulius SE 

2 Gumara Akap Rse Ponsel Sari K 

3 Pelita Transport Mr.P Jalinar 

4 San Besar Sari Kencana Resmin Boru 

5 Intra Indah Travel Barmawi S 1 

6 Pmh Indah Karya Barmawi S 2 

7 Handoyo.A Inhil Jaya Doni Ponsel 2 

8 Imi Mtv Novi Erlin 

9 Sumbara Putra Putri Inhu Sofian Suri 

10 Alexander Winda Asril Cendana 

11 Als Silvana Penginapan Selasih 

12 Lorena Besar Sungai Pinang Uniang 

13 Pms Karmila Pratama Sozanolo 

14 Pmtoh Sinarmr Transport Zunaida. S 

15 Sampagul Putri Riau Rostini 

16 Tkb   Kantin Payung. S 

17 Aneka Jaya   Kios Rajab 

18 Dolok Sordang   Manggirin. S 

19 Mandala   Pracio 

20 Handoyo. B   Darmawis 

21 Medan Jaya   Organda 

22 Top   Ujang Grosir 

23 Pmp   Kantin Linda 

24 Rhema Abadi   Yusnavia Sayu 

25 Bintang Utara     

26 Idola     
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NO 
NAMA PO & KIOS 

AKAP AKDP KIOS 

27 Pribumi     

28 Ayu Transport     

29 Hd Transport     

30 Jaya Utama     

31 Putra Pelangi     

32 Yanti Group     

33 Sari Jaya     

34 Almasar     

35 Bengkulu Kito     

36 Makmur     

37 Sibual Buali     

38 Rajawali     

39 Rapi     

Sumber : Terminal Tipe A Bandar Raya Payung Sekaki Pekanbaru Kementrian 

Perhubungan RI 

Berdasarkan data diatas  dapat dilihat bahwa jumlah AKAP di terminal 

bandar raya payung sekaki  berjumlah 39 PO, dan AKDP Berjumlah 15 PO, dan 

Kios berjumlah 24 Kios. Dengan banyaknya jumlah PO dan kios diharapkan 

memberikan pelayanan transportasi yang maksimal kepada masyarakat, dan PO 

dapat mematuhi aturan yang di buat oleh pemerintah daerah. 

4.7 Keadaan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

Secara historis pada awalnya Kantor Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru 

dibentuk berdasarkan SK Gubernur daerah tingkat 1 Riau No. Kpts 29/1/1974 

tanggal 15 januari 1974 dan perkembangan pemerintah dalam rangka pelaksaan 

pasal 49 ayat (2) UU No.5 tahun 1979 tentang pokok-pokok pemerintah. Melalui 

Perda No.5 tahun 1979 yaitu Dinas Pajak dan Pendapatan Provinsi Riau dan 

sebagaimana terukir dengan semangat Otonomi Daerah didasarkan pada UU No.2 

Tahun 1999 dirubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau. 
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 Berdasarkan amanat PP No 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat 

daerah maka sebagai implementasinya maka ditetapkan Perda Provinsi Riau No.9 

Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 

Dinas Daerah Provinsi Riau diantaranya Dinas Pendapatan Provinsi Riau 

mempunyai kedudukan dan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah 

berdasarkan azas otonomi saerah dan tugas pembantu bidang pendapatan serta 

dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelengaraan wewenang yang di 

limpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam 

rangka dekonsentrasi. 

Kemudian walikota Pekanbaru Drs. Herman Abdullah meresmikan 

pemakaian kantor tiga dinas, yakni Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota 

Pekanbaru. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Koperasi UKM. 

Walikota berharap, kantor baru ini bisa memotivasi para pegawai di instansi ini 

untuk meningkatkan kinerjanya. Selesai meresmikan pemakaian kantor ini pada 

hari rabu 22 juni. Walikota menjelaskan, bahwa kantor bersama ini jauh lebih 

representative di bandingkan kantor ketiga Dinas ini sebelumnya. Sebab, Kantor 

Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 

dan Dinas Koperasi UKM sebelumnya tidak berdiri sendiri, melainkan gabungan 

Kantor dari Instansi lainya. 

4.8 Visi dan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

1. VISI : 

“Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah melalui tertib Administrasi dan 

Pelayanan yang Lebih Baik serta didukung oleh peran serta masyarakat ” 
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2. MISI  

a. Mengamankan Penerimaan PAD dan Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak yang 

ditetapkan dalam APBD baik yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab 

Dinas Pendapatan Daerah maupun yang dilaksanakan oleh 

Dinas/Instansi/Pengelola penerimaan lainny 

b. Mengkoordinir pelaksanaan pungutan pendapatan dan melakukan 

pembinaan teknis pungutan dengan memanfaatkan sumber potensi yang 

tersedia. 

c. Melaksanakan penggalian sumber-sumber pendapatan baru dalam usaha 

peningkatan pendapatan 

d. Menerapkan Sistem dan Prosedur dalam rangka efektifitas pelayanan 

di bidang pendapatan. 

e. Melakukan pengawasan terhadap Sistem dan Prosedur sumber Pendapatan 

Daerah. 

4.9  Uraian Tugas Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru 

   1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunyai tugas Memimpin dan melaksanakan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, memimpin dan membina 

bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi, 

melakukan pembinaan terhadap unit pelaksanaan teknis, penyusunan rencana 

program dibidang pendapatan, pemberian kajian teknis perizinan dan / atau 
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rekomendasi. Kepala dinas dalam melaksanakan tugasnya juga dibantu oleh staf-

staf kantor. 

2. Sekretariat 

Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin mengkoordinasikan dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang pengelolaan, pelayanan kesekretariatan yang 

meliputi pengkoordinasian, perencanaan, penyususnan program dan anggaran, 

pengelolaan keuangan, perlengkapan dan tata usaha. Sekretaris dalam 

melaksanakan tugas dibantu oleh kepala sub bagian yang terdiri dari : 

a) Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian. 

b) Sub Bagian Umum 

c) Sub Bagian Keuangan 

3. Bidang PBB dan BPHTB 

Bidang PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang 

mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi, merumuskan dan melaksanakan perhitungan penetapan PBB dan 

BPHTB. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a) Kepala Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 

b) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi. 

c) Kepala Seksi Pelayanan dan Penagihan. 

Tata Cara penetepan dan Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) atas waris terdapat di bagian ini, dibawah naungan Kepala 

Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 
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4. Bidang Pendataan dan Penetapan. 

Bidang pendataan dan penetapan dipimpin oleh seorang kepala Bidang 

yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan bidang pendataan dan pendaftaran, penghitungan dan 

penetapan dokumentasi dan keberatan, pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam 

pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Pendataan dan Pendaftaran. 

b. Kepala Seksi Perhitungan dan Penetapan. 

c. Kepala Seksi Dokumntasi dan Keberatan. 

5. Bidang Penagihan 

Bidang Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mempunyai tugas 

membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan 

kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan 

pelaporan bidang penagihan ralam pelaksanaan tugas dibantu oleh Kepala Seksi 

yang terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Penagihan Retribusi Daerah. 

b. Kepala Seksi Penagihan Pajak Daerah. 

c. Kepala Seksi Penagihan Penerimaan lain-lain. 

6. Bidang Pembukuan dan Pertimbangan Keuangan. 

Bidang Pembukuan dan Perimbangan Keuangan dipimpin oleh seorang 

Kepala Bidang dan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 
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mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan bidang pembukuan pajak daerah dan retribusi daerah, 

pertimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, evaluasi pelaporan dan 

penerimaan lainlain. Dalam pelaksanaan tugas dibantu oleh kepala seksi yang 

terdiri dari : 

a. Kepala Seksi Pembukuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

b. Kepala Seksi Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak. 

c. Kepala Seksi Evaluasi, Pelaporan Penerimaan lain-lain. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian 

tugas Dinas Pendapatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok 

Jabatan Fungsional yang dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang 

Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 

keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana yang dimaksud 

dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota 

 

 


