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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

4.1  Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya merupakan bagian dari 

Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah dikeluarkannya undang-undang Nomor 

53 tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten 

yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu 

kotanya berkedudukan di Teluk Kuantan. Pada tanggal 8 oktober 1999 ditunjuk 

Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat Bupati Kuantan Singingi. Kemudian 

berdasarkan pemilihan Bupati Kuantan Singingi yang dipilih oleh DPRD 

Kabupaten Kuantan Singingi. Terpilih Drs. H. Rusdji S Abrus sebagai Bupati 

definitif periode 2001-2006. Ditetapkan berdasarkan surat keputusan Mentri 

Dalam Negeri Nomor 131.124.133 tahun 2001 dan surat keputusan mentri dalam 

negeri nomor 132.24.134. diangkat dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil 

bupati Kuantan Singingi. Namun selang dua bulan Bupati Kuantan Singingi 

terpilih meninggal dunia. Jabatan bupati digantikan langsung oleh wakil bupati  

Drs. H. Asrul Ja’afar yang kemudian ditetapkan menjadi bupati Kuantan Singingi 

berdasarkan surat keputusan mentri dalam negeri nomor 131.24.316 tanggal 20 

agustus 2001. 

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 (enam) 

Kecamatan dengan 151 pemerintahan desa/kelurahan, sebagai berikut: 

a. Kecamatan Kuantan Tengah 

b. Kecamatan Singingi 
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c. Kecamatan Kuantan Mudik 

d. Kecamatan Kuantan Hilir 

e. Kecamatan Cerenti 

f. Kecamatan benai 

Sebelum hanya 6 (enam) kecamatan sekarang telah dimekarkan menjadi 15 

kecamatan . Daftar bupati yang telah memimpin Kabupaten Kuantan Singingi 

sejak pertama berdiri sampai sekarang Drs. H. Rusdji S Abrus (1999-2001), Drs. 

H. Asrul Ja’afar (2001-2005), H. Sukarmis (2006-2015), Drs. H. Mursini, M.Si 

(2016 s/d sekarang). 

 

4.2  Letak Geografis dan Demografi Kabupaten Kuantan Singingi 

Kabupaten Kuantan Singingi terletak di bagian selatan Provinsi Riau,  

dengan posisi 101
0
02’ sampai 101

0
55’ bujur timur dan 0

0
00’ sampai 1

0
00’ lintang 

selatan dan batas-batas wilayah sebagai berikut: 

Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten 

Pelalawan, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi, sebelah barat 

berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat dan sebelah timur berbatasan dengan 

Kabupaten Indragiri Hulu. 

Luas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah + 7.656 km
2
 (763.603 

Ha) atau 7,8% dari total luas Provinsi Riau. Secara admistratif Kabupaten 

Kuantan Singingi terdiri dari 15 kecamatan. Kabupaten Kuantan Singingi 

memiliki sumber daya yang potensial untuk dikembangkan menjadi kegiatan 

usaha ekonomi. Bahkan memiliki potensial yang dapat diunggulkan atau unggulan 

dalam beberapa sektor, seperti pertanian tanaman pangan, perkebunan dan 



 42 

pertambangan, serta industri lainnya. Hal ini ditandai oleh daya lahan untuk 

pengembangan dan ketersediaan bahan baku untuk pengembangan agroindustri 

dan industri rumah tangga. Berbagai jenis bahan tambang telah dikatakan 

termasuk pertambangan yang dilakukan oleh rakyat secara manual. 

Berdasrkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk Kuantan Singingi 

sebanyak 291.044 jiwa. Mayoritas dari mereka adalah suku Minang kabau yang 

merupakan suku asli Kuantan. Diikuti oleh suku Melayu yang umumnya 

bermukim disekitar daerah perbatasan timur, serta para transmigran asli Jawa 

yang banyak tersebar didareah sentra-sentra  transmigrasi di areal perkebunan. 

Selain itu juga suku-suku lain yang masuk belakangan dan umumnya bekerja 

sebagai buruh di perkebunan. Mata pencarian utama penduduk di daerah ini 

sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, 

perdagangan, dan pegawai negeri. 

Berdasarkan hasil pencacahan sensus 2010, jumlah penduduk Kabupaten 

Kuantan Singingi sementara adalah 291.044 orang yang terdiri dari 149.368 laki-

laki dan 141.676 perempuan. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kuantan 

Singingi per tahun selama 10 tahun terakhir yakni dari tahun 2000-2010 adalah 

sebesar 2,6% . Kecamatan Singingi Hilir adalah Kecamatan dengan laju 

pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 4,7%, disusul oleh Kecamatan 

Singingi dan Kuantan Tengah sebesar 3,9% dan 3,7% sementara itu, Kecamatan 

dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Inuman sebesar 

0,5%. 
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4.3  Keadaan Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Agama, Pendidikan Kabupaten 

Kuantan Singingi 

a. Kebudayaan  

Dalam aspek kebudayaan, masyarakat yang tinggal di Kabupaten 

Kuantan Singingi merupakan masyarakat cukup heterogen yang pada 

umumnya adalah masyarakat Melayu Kuantan. Suku pendatang yang 

dominan diantaranya suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan 

Singingi melalui program transmigrasi. Pada umumnya suku Jawa 

mendiami wilayah yang terletak di daerah perdesaan atau perkebunan. 

b. Perekonomian 

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber 

pendapatan bagi masyarakat Kuantan Singingi. Sektor peternakan, 

beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi, kerbau, ayam, itik 

dan sebagainya. Kabupaten Kuanatan Singingi memiliki potensial yang 

besar di sektor pertamabangan dan energi. Yaitu emas, batu gamping, 

suntan batu bara, gas alam, pasir sungai, sirtu mangan dan kaolin.  

Dibidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri 

minyak sawit, industri lempengan karet, industri perabotan, pengolahan 

makanan tradisional dan industri rumah tangga.  

Beberapa bidang potensial untuk investasi di antaranya pembangkit 

listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih dan 

pengembangan transportasi darat dan sungai. 

c. Agama 

Kehidupan beragama di indonesia tidak terlepas dari pelaksanaan 

pasal 29 UUD 195. Negara menjamin kebebasan untuk melaksakan ajaran 

agama dan beribadah sesuai dengan ajaran masing-masing. Pembinaan 
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kerukunan hidup untuk umat beragama telah dilaksanakan melalui 

musyawarah kerukunan hidup bernegara dan pertemuan antar pimpinan 

umat beragama dan pemerintah.  Kesemarakan kehidupan beragama 

ditandai antara lain dengan makin banyak tempat periabadatan, 

pembangunan tempat periabadatan yang semakin berkembang. 

d. Pendidikan 

Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang 

berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi 

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi dalam bidang pendidikan. 

Potensi tersebut tidak akan menghasilkan keluaran yang optimal apabila 

tidak dikelola dengan baik. Pendidikan merupakan pokok yang tidak dapat 

diabaikan, maju mundurnya suatu daerah dipengaruhi oleh pendidikan 

masyarakat itu sendiri, karena pendidikan merupakan faktor penting dalam 

kehidupan manusia. 

 

4.4 Gambaran Umum DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai Aparatur Negara yang bertugas 

sebagai abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata 

sangat berperan penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan, oleh karena 

itu sangat diperlukan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan 

berdasarkan system karir dan sistem kerja. 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan alat 

kelengkapan Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan Bupati Kuantan Singingi 

Nomor  23 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
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Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kuantan Singingi. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi 

dan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD 

yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara teknis operasional 

kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang 

berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Sub 

Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bagian. 

Kedudukan Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD yang 

dipimpin oleh seorang Sekretariat yang dalam tugas pokoknya berada dibawah 

dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina 

oleh Sekretariat Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok membantu 

DPRD dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan. Untuk menyelesaikan 

tugas pokok tersebut. 

 

4.5 Uraian Tugas, Bagian/Unit Kerja DPRD 

Struktur Organisasi dan TugasnyaStruktur Organisasi Sekretariat DPRD 

Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut: 

Sekretaris DPRD 

i. Bagian Umum, terdiri atas: 

a. Sub Bagian Tata Usaha & Kepegawaian 

b. Sub Bagian Rumah Tangga & Perlengkapan 
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c. Sub Bagian Perjalanan & Transportasi 

d. Sub Bagian Keamanan & Ketertiban. 

Bagian umum mempunyai tugas pokok membantu sekretaris 

DPRD dalam Menyiapkan fasilitas rapat, fasilitas perjalanan dinas, 

pengadaan dan pemeliharaan gedung/rumah, jabatan, kendaraan dan 

pengadaan barang dan kebutuhan DPRD, penataan atau pengaturan 

keamanan/ketertiban gedung/kantor dan rumah jabatan pimpinan DPRD 

pengurusan surat menyurat, pengurusan administrasi anggota DPRD, 

pembinaan dan pengurusan administrasi kepegawaian Sekretariat 

DPRD.Bagian umum dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai 

fungsi  : 

a. Mempersiapkan tempat rapat, pertemuan/penerimaan tamu-tamu 

b. Mempersiapkan fasilitas termasuk kamar/kursi rapat dan tamu 

c. Mempersiapkan Perjalanan Dinas pimpinan dan anggota DPRD serta 

Sekretaris dan staf Sekretariat Dewan 

d. Melaksanakan urusan rumah tangga Dewan dan rumah jabatan 

Pimpinan DPRD 

e. Melakukan pemeliharaan gedung/ kantor/ gedung / rumah jabatan 

Pimpinan dkendaraan dinas barang inventaris lainnya 

f. Mengurus dan memelihara keamanan dan ketertiban kantor DPRD 

dan rumah jabatan Pimpinan DPRD 

g. Menyelenggarakan kegiatan Persidangan DPRD dan Serkretaris 

DPRD 
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h. Mengadakan / mengurus perlengkapan Pimpinan dan aggita Dewan, 

Sekretarisdan staf Sekretariat DPRD 

i. Mengurus administrasi keanggotaan DPRD dan Sekretaris DPRD 

j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretarieat DPRD 

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tugas bagian umum 

k. Melaksanakan  tugas  lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD 

ii. Bagian Persidangan,terdiri  atas  : 

a. Sub Bagian Persidangan 

b. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan 

c. Sub Bagian Perundang-undangan  

Bagian Persidangan mempunyai tugas pokok membantu 

sekretaris DPRD dalam menyiapkan rapat-rapat, materi rapat, 

Risalah/kesimpulan rapat, produk-produk hukum, koordinasi 

peninjauan/kunjungan kerja/studi banding DPRD.Bagian Persidangan 

dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi : 

a. Mempersiapkan kegiatan rapat-rapat 

b. Mempersiapkan bahan-bahan rapat 

c. Mengkoordinasi rapat-rapat pelaksanaan rapat risalah 

d. Mempersiapkankesimpulan dan catatan rapat-rapat 

e. Mempersiapkan risalah sementara rapat paripurna 

f. Mempersiapkan rancangan agenda/jadwal rapat 

g. Mempersiapkan administrasi peninjauan/kunjungan kerja/studi 

banding DPRD 
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h. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai 

hal yang berkaitan dengan persidangan DPRD 

i. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Umum 

DPRD 

iii. Bagian Keuangan,  terdiri atas  : 

a. Sub Bagian Anggaran  

b. Sub Bagian Pembayaran 

c. Sub Bagian Pembukuan & Pertanggung Jawaban 

Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris 

DPRD dalam menyiapkan penyusunan rencana anggaran DPRD, 

mengurus dan menata usahaan keuangan serta menyiapkan laporan 

pertanggung jawaban keuangan DPRD serta Sekretaris DPRD.Bagian 

keuangan dalam melaksanakan tugas pokoknya mempunyai fungsi 

sebagai berikut  : 

a. Membantu DPRD dalam menyusun rencana anggaran DPRD 

b. Mengkoordinasikan jadwal kegiatan yang berhubungan dengan 

perencanaan peruntukan dan penggunaan keuangan Dewan dan 

Sekretaris DPRD Menyusun rencana anggaran belanja Sekretris 

DPRD 

c. Menyusun rencana anggaran belanja Sekretaris DPRD 

d. Melaksanakan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD 
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e. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris DPRD mengenai 

hal-hal yang berkaitan dengan keuangan DPRD dan Sekretarias 

DPRD 

f. Menyusun laporan keuangn DPRD dan Sekretaris DPRD  

g. Menyusun pembukuan / Pertanggung Jawaban Keuangan DPRD dan 

Sekretariat DPRD  

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. 

 

4.6  Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Kuantan Singingi 

i. Visi 

“Terwujudnya Pelayanan Prima dalam Mendukung Tugas dan 

Fungsi DPRD”. 

Penjelasan Visi : 

Pelayanan disini adalah suatu upaya untuk membantu, 

menyiapkan, menyediakan, mengurus keperluan orang lain dalam hal 

ini Anggota DPRD, sedangkan prima dalam pengertian visi 

Sekretariat DPRD adalah suatu upaya memberikan bantuan 

(memfasilitasi) kegiatan Anggota DPRD secara maksimal. 

ii. Misi 

Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat DPRD telah 

menyusun misi sebagai berikut: 

a. Mewujudkan pelayangan administrasi yang maksimal; 

b. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai; 

c. Meningkatkan disiplin aparatur dan anggota DPRD; 
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d. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Anggota 

DPRD yang optimal; 

e. Meningkatkan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 

 

 


