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BAB IV 

GAMBARAN UMUM PENELITIAN 

 

4.1 Keadaan Umum Kabupaten Kampar 

4.1.1. Geografis 

Kabupaten Kampar dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 12 tahun 

1956 dengan ibukota Bangkinang. Kemudian masuk wilayah Provinsi Riau 

berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-

Undang No 61 Tahun 1958. Kabupaten Kampar memiliki luas lebih kurang 

27.908.32 km2 merupakan daerah yang terletak antara 1o00’40” Lintang Utara 

sampai 0 o27’00” Lintang Selatan dan 100o28’30”– 101o 14’30” Bujur Timur. 

Batas – batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :  

Utara  : Kabupaten Rokan Hulu Dan Kabupaten Bengkalis 

Selatan : Kabupaten Kuantan Singingi 

Barat   : Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat) 

Timur  : Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua buah sungai besar dan beberapa 

sungai kecil, di antaranya Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan 

kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini 

termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto 

Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. 

Kemudian Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman 

rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung. Sungai-sungai besar yang 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kampar
http://id.wikipedia.org/wiki/Bangkinang
http://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Siak
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terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana 

perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber energi 

listrik (PLTA Koto Panjang). 

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis, suhu minimum terjadi 

pada bulan November dan Desember yaitu sebesar 21 °C. Suhu maksimum terjadi 

pada Juli dengan temperatur 35 °C.  Ibu Kota Kabupaten Kampar berpusat di 

Bangkinang yang berjarak lebih kurang 61 KM dari Kota Pekanbaru dan terbagi 

 dalam 21 Kecamatan. 

Adapun 21 Kecamatan tersebut adalah Kecamatan XIII Koto Kampar, 

Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Kampar Kiri , Kecamatan Siak Hulu, 

Kecamatan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, 

Kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar Kiri Hilir, Kecamatan Gunung Sahilan, 

Kecamatan Kampar Kiri Tengah, Kecamatan Kuok, Kecamatan Salo, Kecamatan 

Perhentian Raja, Kecamatan Kampar, Kecamatan, Kecamatan Bangkinang Kota, 

Kecamatan Bangkinang SEberang, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan 

Kampar Utara dan Kecamatan Koto Kampar Hulu. 

Luas Wilayah Kabupaten Kampar saat ini kurang lebih 11.289.28 KM² 

atau ±11,62 % dari luas wilayah propinsi riau. Dari 21 Kecamatan yang ada di 

Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung merupkan yang memiliki wilayah terluas 

yakni 1.365.98 KM² (12,10%) sedangkan Kecamatan Rumbio Jaya merupakan 

Kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu 76,92 KM²  

http://id.wikipedia.org/wiki/PLTA_Koto_Panjang
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Di wilayah Kampar terdapat tiga buah sungai besar dan beberapa sungai kecil 

antara lain : Sungai Kampar Kanan  yang panjangnya ± 413,5 km dengan 

kedalaman rata-rata 7,7 meter dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian 

sungai ini termasuk dalam  Kabupaten Kampar yang melewati Kecamatan, XIII 

Koto Kampar, Bangkinang Kota, Kuok, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri. 

Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri 

mereka Ughang Ocu, tersebar di sebagian besar wiayah Kampar dengan 

Persukuan Domo, Melayu, Piliong/Piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, 

Kampau, Bendang, dan lain-lain. Secara sejarah, etnis, adat istiadat, dan budaya 

mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau, khususnya dengan kasan 

Luhak Limpuluah Penduduk Kabupten Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti 

oleh Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling 

banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya 90% dari total pemeluk 

agama diseluruh wiayah Kabupaten Kampar, selanjutnya pemeluk agama Kristen 

yang terbanyak kedua sebanyak 63.557 orang atau 8,6%. Pemeluk agama Islam 

yang terbanyak berada di Kecamatan Siak Hulu yaitu sebanya 63.511 orang. 

Meski pada umunya semua Kecamatan di Kabupaten Kampar adalah mayoritas 

beragama Islam. 

4.2 Sejarah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar 

  Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 06 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Peraturan Daerah  Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 06 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 
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Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka di bentuklah SKPD Kabupaten 

Kampar. Dan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

tahun 2016, terdapat perubahan dalam penamaan dinas/badan di provinsi, 

kabupaten/kota. Jika sebelumnya dinas/badan disebut juga sebagai satuan kerja 

perangkat daerah (SKPD), kini namanya berubah menjadi organisasi perangkat 

daerah (OPD).  

4.3. Daftar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Kampar  

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga 

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga merupakan unsur Pelaksana 

Pemerintah Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah 

dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. 

Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok 

melaksanakan bagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan 

kepemudaan dan olahraga. 

2. Dinas Kesehatan 

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kesehatan yang mana membantu 

Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesehatan dan juga memuat tentang 

kedudukan Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang diberi wewenang 

tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, 

sentralisasi, dan tugas perbantuan bidang kesehatan di daerah yang berada 

dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekrtaris Daerah. 
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3. Dinas Sosial 

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh 

seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. Tugas- tugas dinas sosial 

dilengkapi dengan penanganan masalah transmigrasi dan perumahan, serta 

melanjutkan/ pengembalian orang terlantar dan kesejahteraan sosial lainnya. 

4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. 

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah 

Kabupaten. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian mempunyai tugas 

pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah berdasarkan asas 

otonomi dan tugas pembantuan dibidang komunikasi, dan informatika yang 

meliputi pembinaan pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi 

informasi, aplikasi informatika serta persandian. 

5.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan    

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas pokok dalam membantu 

Bupati dalam bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Seperti melakukan 
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pembinaan, membuat program, dan mengkoordinasi serta mengelola data dan 

informasi tentang pengendalian penduduk, KB, dan pemberdayaan perempuan 

dan anak. Dinas ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh 

seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. 

6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dinas yang berada 

dibawah pemerintahan kota atau kabupaten. Dinas kependudukan dan pencatatan 

sipil memiliki fungsi membantu kerja pemerintah. Pada fokusnya, Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah lembaga atau instansi yang 

mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembangunan dan pendataan di bidang 

pendudukan dalam perencanaan pembangunan daerah kemudian menyediakan 

data dan informasi kependudukan. 

7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan instansi yang pengelolaan 

nya di bidang perpustakaan dan kearsipan yang juga bertanggungjawab kepada 

Bupati. Dinas ini membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di 

bidang pembinaan, penataan, pelaayanan,dan pemeliharaan perpustakaan dan 

arsip serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Dinas ini berfungsi sebagai 

wahana pendidikan, pelatihan, pelestarian informasi, dan rekreasi untuk 

meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. 
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8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa meliputi 

pembinaan kehidupan masyarakat desa, pengembangan potensi dan usaha 

ekonomi desa. Dinas pemberdayaan masyarakat desa merupakan instansi 

pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  

9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas pokok dalam 

bidang penanggulangan bencana di daerah Kabupaten Kampar. Seperti 

menetapkan pedoman dan pengarahan tehadap usaha penanggulangan bencana 

yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta 

rekontruksi secara adil dan merata,dll. Badan ini merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  

10. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan lembaga yang 

mengurusi pembangunan dan perbaikan sarana umum di Kabupaten Kampar. 

Seperti menyusun pedoman teknis pembinaan, pengawasan dan pengembangan 

kegiatan perencanaan teknis pengadaan jasa kontruksi ,melayani permohonan 

masyarakat seperti perbaikan pembuatan jalan dan jembatan, dll. unsur pelaksana 



59 
 

pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  

11. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Tujuan 

utamanya yaitu mengenai kegiatan-kegiatan pembangunan di wilayah 

pemukiman, seperti drainase-drainase, semenisasi di gang-gang, termasuk 

kawasan kumuh. 

12. Dinas Perhubungan 

Tugas pokok Dinas Perhubungan kabupaten Kampar adalah melaksanakan 

kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar dibidang Perhubungan. Seperti 

melakukan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas (UPTD), dll. Dinas 

Perhubungan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh 

seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  

13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang kepala dinas 

yang mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, dan 

mengendalikan dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Kabupaten 

dibidang pariwisata dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi yang menjadi 
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kewenangan tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan 

kebijakan yang di tetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perudang-undangan 

yang berlaku. 

14. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil 

Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah 

Kabupaten. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam 

bidang perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kecil. 

15. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura 

Dinas pertanian tanaman pangan dan holtiultura merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah 

Kabupaten. Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintah daerah dalam bidang pertanian tanaman pangan dan 

holtikultura. Yang mana fungsi nya seperti melaksanakan koordinasi terhadap 

analisis dan penanggulangan residu bahan kimia pada komoditi hasil pertanian 

tanaman pangan dan holtikultura, dll. 
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16. Dinas Perkebunan, Peternakan, dan Kesehatan Hewan 

Dinas perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan merupakan unsur 

pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah 

Kabupaten. Dinas perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan mempunyai 

tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam 

bidang perkebunan, peternakan, dan kesehatan hewan. 

17. Dinas Perikanan 

Dinas perikanan merupakan dinas yang berperan penting terhadap 

pembinaan maupun pengawasan tentang usaha perikanan yang ada di Kabupaten 

Kampar. Fungsi dari dinas perkanan seperti pemberian izin dan pelayanan umum 

dibidang perikanan dan ekplorasi kelautan, pelaksanaan tugas maupun program-

program dibidang perikanan. Dinas ini merupakan unsur pelaksana pemerintah 

daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  

18. Dinas Lingkungan Hidup 

Dinas Lingkungan hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah 

dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup 

mempunyai tugas pokok dalam membantu Bupati menentukan kebijakan di 

bidang pengendalian, konservasi, rehabilitas, dan pelestarian lingkungan hidup. 
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Serta melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang 

lingkungan hidup dalam rangka pembangunan yang berwawasan lingkungan.  

19. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 

Dinas perindustrian dan tenaga kerja merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. Dinas 

perindustrian dan tenaga kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian 

kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perindustrian dan tenaga kerja. 

20. Dinas Ketahanan Pangan 

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok dalam membantu 

Bupati melaksanakan urusan kepemerintahan dibidang pangan. Seperti perumusan 

kebijakan ketersediaan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, 

konsumsi dan penganekaragaman pangan serta keamanan pangan. Dinas ini 

merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala 

Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretariat Daerah Kabupaten.  

21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan 

instansi pemerintah Kabupaten Kampar yang bertujuan untuk mendukung tugas 

Kepala Daerah dibidang pelayanan yang berupa perizinan dan dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas. Secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati 
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memalui sekretariat daerah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada 

publik. 

22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana 

pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan 

sebagian kewenangan pemerintah daerah dalam bidang Perencanaan 

Pembangunan Daerah. 

23. Badan Pendapatan Daerah 

Badan pendapatan daerah Kabupaten Kampar  merupakan instansi 

pemerintah daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten. Badan 

pendapatan daerah Kabupaten Kampar mempunyai tugas pokok dalam 

menyelenggarakan tugas di bidang Pendapatan Daerah. Seperti peningkatan 

penerimaan pendapatan yang optimal dan pengelolaan penerimaan daerah yang 

proposional. 

24. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai wewenang 

dalam mengelola keuangan dan asset daerah. Dan juga mempunyai beberapa 

wewenang pada pendapatan asli daerah yaitu sepeti restribusi,dll. Badan 
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pemerintahan ini merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin oleh 

seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  

25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah 

adalah salah satu perangkat daerah yang di serahkan wewenang dan 

tanggungjawab menunjang penyelenggara otonomi daerah disentralisasi, 

dekunsentrasi, dan tugas pembantuan di bidang administrasi serta pendidikan 

kepegawaian dan sumber daya manusia di daerah.  Badan kepeegawaian dan 

pengembangan SDM merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dipimpin 

oleh seorang kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten.  


