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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

4.1 Gambaran Umum Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar 

Pemukiman dan pengembangan wilayah (2000 - 2004), termasuk kedalam 

kementrian pemerintah Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan Umum. 

Pekerjaan Umum adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken 

yang pada zaman Hindia belanda disebut Waterstaat Swerken. Setelah belanda 

menyerah dalm perang pasifik pada tahun 1942 kepada jepang, maka daerah 

Indonesia ini dibagi oleh Jepang 3 wilayah Pemerintah, yaitu Jawa/Madura, Sumatra 

dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat Pemerintah tertinggi di Indonesia yang 

menguasai ke-3 wilayah tersebut. 

Pekerjaan Umum adalah unsur pelaksanaan dan penunjang dibidang pekerjaan 

Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas pemerintah dan 

pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan Prasarana Wilayah 

diserahkan dan dilimpahkan kepada Daerah Kabupaten Kampar. 

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kampar memiliki beberapa bidang 

didalamnya, yaitu bidang Cipta Karya, Bina Marga, Sumber daya air, tata ruang dan 

pertanahan. 

Pertama Sumber Daya Air, yang dilakukan pemerintah diprioritaskan untuk 

memenuhi kebutuhan air baku dan irigasi. Salah satu yang menjadi isu strategis 
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dalam pengelolaan sumber daya air adalah isu yang berkaitan dengan sungai.Terlihat 

dari berkembangnya peradaban manusia dimuka bumi sebagian besar terjadi di 

sekitar wilayah sungai.  Di dalam kehidupan yang semakin maju saat ini, manusia 

tetap harus memelihara serta mengelola sungai sebagai salah satu sumber pemenuhan 

kebutuhan air untuk berbagai keperluan. 

Kedua Bina Marga, Pembangunan Infrastruktur jalan dan jembatan 

merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi pengembangan sistem 

transportasi di Tanah Air. Infrastruktur jalan menjadi unsur sentral dalam 

pengembangan wilayah serta peningkatan kegiatan perekonomian masyarakat. 

Jaringan transportasi yang baik akan membawa dampak pada peningkatan kegiatan 

ekonomi suatu wilayah. Pembangunan, pemeliharaan dan meningkatkan infrastruktur 

jalan dan jembatan menjadi program prioritas seiring dengan semakin bertambahnya 

populasi penduduk dan kendraan pengguna jalan. 

Ketiga Cipta Karya, sistem penyediaan Air Minum. Air Minum adalah air 

yang dikonsumsi oleh rumah tangga melalui proses pengolahan atau tanpa proses 

pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Air 

minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kualitas yang 

cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Peningkatan populasi manusia dan 

aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. 
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Keempat Penataan Ruang dan pertanahan, di dalam Undang-undang Nomor 

26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pemenfaatan ruang dan pengendalian 

pemanfaatan ruang. Tata ruang melingkupi struktur ruang dan pola ruang.Struktur 

ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan 

sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yangs 

secara hierarki memiliki hubungan fungsional.Sementara pola ruang adalah distribusi 

peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang utnuk fungsi 

lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.Penyelenggaraan penataan 

ruang meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan 

penataan ruang. 

Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan mengingat peran dan 

kontribusinya terhadap pertumbuhan suatu bangsa baik dalam sector ekonomi, 

pendidikan, pertanian, social, budaya, keamanan dan sektor-sektor lainnya. Peran 

aktif pemerintah bersama dengan swasta dan masyarakat amat diperlukan dalam 

pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.Salah satu peran pemerintah 

dalam memfasilitasi pertumbuhan inftrastruktur adalah dengan mengalokasikan 

anggaran belanja yang besar untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur 

pekerjaan umum. 
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4.1.1. Visi dan Misi Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar 

A. Visi 

 Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar mmempunyai visi dan misi agar 

tersedianya infrastruktur jalan dan jembatan dalam mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera dan berdaya saing tinggi. 

B. Misi 

a. Melaksanakan pembangunan/meningkatkan jalan dan jembatan untuk memacu laju 

pertumbuhan ekonomi dan membuka daerah terisolir sesuai dengan pemanfaatan 

ruang Kabupaten Kampar; 

b. Memelihara jalan dan jembatan untuk memperlancar arus barang dan jasa; 

c. Meningkatkan kinerja sarana dan prasarana pendukung kebinamargaan. 

C. Tujuan 

a.  Meningkatkan Kualitas dan keandalan infrastruktur jalan dan jembatan; 

b.  Membuka Daerah-daerah terisolasi dan kawasan-kawasan strategis   potensial; 

c.  Memperlancar distribusi barang dan jasa dalam mendukung kebinamargaan. 
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4.2.1. Gambaran Umum Bidang Pemeliharaan dan Perawatan 

Bidang pemeliharaan dan perawatan merupakan salah satu bidang yang 

terdapat di Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar, yang mempunyai tugas pokok 

yaitu menyelenggarakan urusan pada seksi peningkat jalan dan jembatan, seksi 

pemeliharaan dan perawatan jalan dan jembatan. 

4.2. Struktur Organisasi 

4.2.1.Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar 

Struktur organisasi perusahaan yang penulis maksudkan dala skripsi ini 

adalah bagan organisasi yang mengambarkan garis kerjasama individu-individu yang 

bergabung dalam organisasi kantor Dinas Biana Marga Kabupaten Kampar. Didalam 

suatu perusahaan, manajemen mempunyai hubungan yang erat dengan 

organisasi.Setiap organisasi harus mempunyai manajemen agar tujuan yang telah 

ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. 
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Gambar II Struktur Organisasi Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar 
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Penjabaran Struktur Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar 

Berikut adalah penjabaran struktur organisasi Dinas Bina Marga 

Kabupaten Kampar 

i. Kepala Dinas 

ii. Kelompok Jabatan Fungsional 

iii. Sekretaris  

a. Sub Bagian program dan pelaporan 

b. Sub bagian umum dan kepegawaian 

c. Sub Bagian keuangan dan aset 

iv. Bidang jalan dan jembatan 

a. Seksi peningkatan jalan dan jembatan 

b. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan 

v. Bidang cipta karya 

a. Seksi PLP dan air minum 

b. Seksi bangunan gedung dan jasa kontruksi 

vi. Bidang sumber daya air 

a. Seksi irigasi 

b. Seksi sungai dan Rawa 

vii. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan 

 a. seksi pertanahan 

 b. seksi penataan ruang 

viii. Unit Pelaksana Teknis (6 UPT) 
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4.1.1. Struktur Organisasi Bidang Pemeliharaan  

Struktur Organisasi di Bidang Pemeliharaan dan Perawatan Kabupaten 

Kampar. Adapun Struktur Organisasi Bidang Pemeliharaan dan Perawatan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

Gambar III 

 Struktur Organisasi Bidang Pemeliharaan 
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Penjabaran Struktur Bidang Pemeliharaan 
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4.2. Uraian Tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar Dan Bidang 

Pemeliharaan dan Perawatan 

 

4.2.1. Uraian Tugas Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar 

Rincian Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Bina Marga Kabupaten Kampar. 

i. Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan kebijakan, 

pelaksanaan, koordinasi, fasilitas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada 

sekretariat, Bidang jalan dan jembatan, Bidang cipta karya, sumber daya air dan 

Bidang tata ruang dan pertanahan serta menyelenggarakan kewenangan yang 

dilimpahkan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Dinas 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada 

sekretariat, Bidang jalan dan jembatan, Bidang cipta karya, sumber daya air 

dan Bidang tata ruang dan pertanahanPenyelenggaraan koordinasi dan 

fasilitasi pada sekretariat, bidang jalan dan jembatan, bidang cipta karya, 

bidang sumber daya air, bidang tata ruang dan pertanahan. 

b. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

ii.  Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada subbagian 

Perencanaan Program dan pelaporan, Subbagian umum dan kepegawaian, 

Subbagian keuangan dan Aset. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 

dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi :  
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a. Penyelengaraan perencanaan pada subbagian program dan pelaporan, 

subbagian umum dan kepegawaian, Subbagian keuangan dan Aset 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada subbagian program dan pelaporan, 

subbagian umum dan kepegawaian, subbagian keuangan dan Aset 

c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pada subbagian program dan pelaporan, subbagianumum dan 

kepegawaian, Subbagian keuangan dan Aset 

d. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada subbagian program dan pelaporan, 

subbagianumum dan kepegawaian, Subbagian keuangan dan Aset 

e. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan 

iii. Bidang jalan dan jembatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan 

pada Seksi Peningkatan jalan dan jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan 

jembatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas 

Bidang Pemeliharaan Menyelelenggarakan fungsi :  

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan 

jalan dan jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatanPenyelenggaraan 

koordinasi dan fasilitasi dalamrangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada 

Seksi Peningkatan jalan dan jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan 
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b. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Peningkatan jalan dan jembatan, 

Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan 

c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarka peraturan perundang-undangan 

iv. Bidang Cipta Karya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada 

Seksi PLP dan Air Minum, Seksi Bangunan Gedung dan Konstruksi. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut bidang cipta Karya menyelenggarakan 

fungsi:  

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas pada Seksi PLP dan Air 

Minum, Seksi Bangunan Gedung dan Konstruksi 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi Seksi PLP dan Air Minum, Seksi Bangunan Gedung dan 

Konstruksi 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi Seksi PLP dan Air Minum, Seksi Bangunan 

Gedung dan Konstruksi 

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
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4.2.2. Uraian Tugas Bidang Pemeliharaan dan Perawatan 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Bidang 

Pemeliharaan Menyelelenggarakan fungsi : 

a. Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksnaan tugas pada Seksi Peningkatan 

Jalan dan jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan; 

b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalamrangka penyelenggaraan 

tugas dan fungsi pada Seksi Peningkatan Jalan dan jembatan, Seksi 

Pemeliharaan Jalan dan jembatan; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka 

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Seksi Peningkatan Jalan dan 

jembatan, Seksi Pemeliharaan Jalan dan jembatan; 

d. Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

4.3. Potensi Masyarakat Kecamatan Koto Kampar Hulu  

Koto Kampar hulu merupakan sebuah kecamatan di kabupaten Kampar, 

pecahan dari kecamatan XIII Koto Kampar dengan jumlah penduduk sebanyak 16682 

Jiwa. Adapun potensi yang ada di kecamatan koto Kampar hulu yaitu : 

a. Potensi alam 

Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan 

perkembangan kecamatan Koto Kampar hulu yang terdapat banyak tempat berwisata 

diantaranya adalah : 
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Air Terjun Sungai Kopu 

Air terjun sungai kopu, yang terletak di Desa Tnjung kecamatan koto Kampar 

hulu yang memiliki lebar 15 meter.Salah satu yang paling menonjol adalah 

keberadaan tebing berbatu yang berada sepangkang kanan dan kiri sungai. Masing-

masing tebing dan batu memiliki nama tersendiri seperti bru dagu, bungkus nasi, 

gendang, balai, dan sarang lebah. Nama-nama ini disematkan oleh warga Sungai 

Kopu yang melegendakan sejak moyang mereka. 

b. Tenaga Kerja 

Petani 

Bertani adalah mata pencarian utama masyarakat Koto Kampar Hulu, Tingkat 

pekerjaan yang lebih banyak di Daerah koto Kampar hulu adalah petani sawit dan 

karet mencapai 5000 Ha dengan persentase 75 %. Ini ditambah dengan telah lamanya 

masyarakat lekat dengan rutinitas pertanian menjadikan kecamatan atau pun setiap 

desa yang ada di kecamatan koto kamar hulu memiliki sumber daya manusia yang 

melimpah dalam hal pertanian.Banyak tenaga ahli dalam bidang pertanian yang 

menjadi potensi bagi setiap desa yang ada di kecamatan koto Kampar hulu untuk 

meningkatkan produktifitas hasil tani maupun melakukan spesialisasi dalam bertani. 

Jadi potensi masyarakat ini sangat berpengaruh pada tingkat infrastruktur jalan, jika 

infrastruktur jalan bagus maka Roda perekonomian masyarakat akan meningkat dan 

jika infrastruktur jalan kurang bagus seperti halnya jalan kabupaten yang terdapat di 

koto Kampar hulu masih banyak terdapat kerusakan seperti berlubang, itu sudah 
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menghambat tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat koto Kampar hulu. 

Disini sangat diharapkan kepada pemerintah terutama Dinas Bina Marga kabupaten 

Kampar untuk lebih memperhatikan kondisi jalan yang seharusnya sudah mendapat 

perbaikan, agar tidak membahayakan nyawa masyarakat dan menghambat pekerjaan 

dan roda perekonomian masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


