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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Tanah Datar. 

Kabupaten Tanah Datar yang dikenal sebagai “Luhak Nan Tuo” 

merupakan salah satu wilayah yang terletak ditengah-tengah Provinsi 

Suamtera Barat dengan ibukota Batusangkar. Secara geografis 

wilayahKabupaten Tanah Datar berada pada posisi 00º17" LS - 00º39" LS dan 

100º19" BT – 100º51" BT, dengan luas wilayah 1.336 Km² atau 133.600 Ha 

dan terdiri dari 14 Kecamatan, 75 Nagari, serta 395 Jorong. Luas daerah 

Kabupaten Tanah Datar mencapai 1.336 Km² yang hanya sekitar 3,16 % daari 

luas Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 42.229,04 Km². 

Kecamatan terluas yaitu Kecamatan Lintau Buo Utara dengan luas 

204,31 Km² atau 15.29 % dari luas Kabupaten Tanah Datar secara 

keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil adalah 

kecamatan Tanjung Baru dengan luas 43.15 Km² atau sekitar 3.23 % dari luas 

Kabupaten Tanah Datar . dilihat dari Jumlah nagari yang ada, Kecamatan 

Sungai Tarab memiliki jumlah nagari terbanyak yaitu 10 nagari, sedangkan 

kecamatan yang memiliki jumlah nagari terkecil adalah Kecamatan Padang 

Ganting dan Tanjung Baru sebanyak 2 nagari. Posisi Kabupaten Tanah Datar 

terletak diantara 3 buah gunung, yaitu Gunung Merapi, Gunung Singgalang 

dan Gunung Sago 
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Kabupaten Tanah Datar merupakan daerah yang kaya dengan sumber 

air. Selain Danau Singkarak, di Kabupaten Tanah Datar terdapat lebih dari 25 

buah sungai.Kabupaten Tanah Datar memiliki perbatasan dengan beberapa 

kabupaten/kota di Sumatera Barat, yaitu: 

1. Sebelah Utara  : Kabupaten Agam dan Kabupaten Lima Puluh Kota 

2. Sebelah Selatan : Kota Sawah Lunto dan Kabupaten Solok 

3. Sebelah Timur  : Kabupaten Sijunjung 

4. Sebelah Barat  : Kabupaten Padang Pariaman 

Visi Kabupaten Tanah Datar  

"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Yang Madani, Berbudaya Dan 

Sejahtera Dalam Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi 

Kitabullah" 

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Kabupaten Madani adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang 

harmonis, demokratis, menjunjung tinggi etika, moralitas, transparan, 

toleransi, berpotensi, aspiratif, bermotifasi, berpartisipasi ,mampu 

berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, emansipasi, menghargai hak 

asasi dan nilai-nilai kemanusiaan, serta maju dan modern dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 

https://id.wikipedia.org/wiki/Danau
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Agam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lima_Puluh_Kota
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Sawah_Lunto
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Solok
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sijunjung
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2. Kabupaten Berbudaya adalah masyarakat Kabupaten Tanah Datar yang 

santun bertutur kata, sopan dalam berperilaku sesuai dengan adat istiadat 

dan budaya yang ada, mengekspresikan dan menghargai nilai-nilai adat, 

budaya dalam kehidupan bermasyarakat luas; 

3. Kabupaten Sejahtera adalah suatu kondisi kondusif yang dirasakan oleh 

masyarakat Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat bekerja dengan 

tenang, nyaman, aman, untuk meningkatkan perekonomian keluarganya. 

Sejahtera berarti juga dapat memenuhi kebutuhan dasar, seperti 

pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan keluarga pada umumnya, 

punya pekerjaan tetap yang menghasilkan dan semakin hari terus 

meningkat; 

4. Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah adalah 

kondisi dimana seluruh unsur pemerintah, lembaga, organisasi dan 

masyarakat secara bersama-sama mewujudkan pemahaman dan 

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya Minangkabau dalam setiap 

aktivitas kehidupan yang berlandaskan kepada ajaran agama Islam. 

Misi Kabupaten Tanah Datar 

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama, adat dan budaya; 

2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman, sehat, cerdas 

berkarakter dan sejahtera; 
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3. Mewujudkan kehidupan yang harmonis, aman dan teratur dengan tata 

pemerintahan yang baik, bersih dan profesional; 

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah yang berkelanjutan dan 

berwawasan lingkungan; 

5. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan dengan 

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah. 

4.2 Sejarah Singkat Berdirinya Dinas Perhubungan Komunikasi dan 

Informasi Kabupaten Tanah Datar 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010, tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dibentuklah Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika yang merupakan salah satu unsur 

pelaksana pemerintah daerah sebagai pembantu kepala daerah. Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan penggabungan dari 

Kantor Perhubungan dan Kantor Inforkom dan PDE pada tahun 2008, yang 

merupakan 2 (dua) Tugas Pokok dan Fungsi yang kewenangannya sangat 

berbeda jauh, disatu sisi perhubungan darat membutuhkan personil atau 

aparatur yang banyak bertugas diluar kantor atau dilapangan sementara disisi 

lain, Komunikasi dan Informatika banyak berurusan dengan teknologi 

sehingga dibutuhkan SDM yang berkualitas dan kiat tersendiri sehingga 

mampu menjalankan sesuai dengan amanat Peraturan Daerah dimaksud.  
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Salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi ditentukan 

oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang akan melaksanakan 

tugas dan fungsi (Tupoksi) organisasi itu sendiri. Saat ini pada Dinas 

Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar Tahun 

2018, terdapat 60 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 13 Orang Pegawai 

Honorer/Kontrak. 

4.3 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 

Kabupaten Tanah Datar 

Visi: 

“Terwujudnya KenyamananTransportasi dan Masyarakat Informasi di 

Kabupaten Tanah Datar. 

Terwujudnya kenyamanan pelayanan transportasi adalah rasa aman 

dan tenteram yang dirasakan pengendara dan penumpang angkutan umum 

baik dalam pelayanan maupun dalam saat dikendaraan. 

Terwujudnya Masyarakat informasi berarti diharapkan terjadi 

perubahan siginifikan perilaku masyarakat dari hanya menerima informasi 

menjadi aktif mencari informasi dan terlayaninya seluruh lapisan masyarakat 

akan informasi dan fasilitas komunikasi yang berbasis elektronika sehingga 

akan menciptakan suatu masyarakat yang kaya akan informasi dan 

komunikatif dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar. 
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Dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, Dinas Perhubungan 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Datar mengedepankan sikap 

profesionalisme dan melayani dengan sepenuh hati setiap kebutuhan 

masyarakat akan lancarnya sistim transportasi angkutan penumpang dan 

barang, sehingga terwujudnya keselamatan yang menggunakan sarana 

danprasaran lalulintas serta akses terakomodirnya fasilitas informasi bagi 

masyarakat. 

Misi : 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana transportasi 

serta pelayanan perhubungan komunikasi dan informatika 

2. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam 

berlalu lintas 

3. Meningkatkan kontribusi nyata pemerintah dalam bidang komunikasi dan 

informasi 

4. Meningkatkan akses pelayanan telekomunikasi dan informatika 

5. Meningkatkan kualitas sunber daya Perhubungan Komonikasi dan 

Informatika. 

4.3 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi 

Kabupaten Tanah Datar  
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Gambar 4.1  
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 Tugas Pokok dan Fungsi : 

A. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika mempunyai 

tugas : 

1. Melaksanakan urusan pemerintah di bidang Perhubungan, Komunikasi 

dan Informatika yang berdasarkan azas otonomi dan tugas 

pembantuan; 

2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam 

ayat 1, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika 

mempunyai fungsi : 

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas dibidang 

teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan 

komunikasi, informasi dan telematika;  

b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang teknik keselamatan sarana dan prasarana, lalulintas, dan 

komunikasi, informasi dan telematika; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang teknik 

keselamatan, sarana dan prasarana, lalulintas, dan komunikasi, 

informasi dan telematika,;  

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 
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  dengan tugas dan fungsinya.  

B. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas pokok 

1. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, 

tatalaksana, protokol, laporan, hukum, dan organisasi.  

2. Dalam melaksanakan tugas sekretaris mempunyai fungsi sebagai 

berikut :  

a. Pengkoordinasiankegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi 

kelancaran tugas bidang urusan perhubungan, komunikasi dan 

informatika;  

b. Pelaksanaan dan penjabaran peraturan perundang-undangan sesuai 

ketentuan yang berlaku;  

c. Pelaksanaan dan perumusan rencana strategik; 

d. Pelaksanaan pelayanan administrasi keluar dan didalam organisasi; 

e. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang 

perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan azas 

keseimbangan; 

f. Pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja 

SKPD. 
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 C. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  

 Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai 

tugas pokok : 

1. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup 

informasi dan komunikasi publik;  

2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 

mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang 

bersifat rutinitas; 

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan 

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;  

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Informasi dan 

Komunikasi Publik berdasarkan skala prioritas;  

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan 

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; 

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas 

keseimbangan; 

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan. 
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 D. Kapala Bidang E-Government 

Bidang E-Government mempunyai tugas: 

1. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup E-

Government; 

2. Dalam melaksanakan tugas Bidang E-Government mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang 

bersifat rutinitas; 

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan 

bidang E-Government; 

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup bidang E-Government 

berdasarkan skala prioritas; 

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan; 

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;  

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas 

keseimbangan;  

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan. 
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 E. Kepala Bidang Statistik dan Persendian  

 Kepala Bidang Statistik dan Persendian mempunyai tugas pokok : 

1. Menyiapkan bahan kebijaksanaan dan perumusan pelaksanaan 

kegiatan berdasarkan urusan dan program sesuai Bidang Statistik dan 

Persendian; 

2. Dalam melaksanakan tugas Bidang Statistik dan Persendian 

mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang 

bersifat rutinitas; 

b. Penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan 

Bidang Statistik dan Persendian;  

c. Perencanaan kegiatan di ruang lingkup Bidang Statistik dan 

Persendian berdasarkan skala prioritas;  

d. Pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan 

e. Pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan; 

f. Pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan azas 

keseimbangan;  

g. Pelaksanaan pertanggungjawaban dan laporan. 

 

 

 


