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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1 Sejarah Kabupaten Kepulauan Meranti 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari 

kabupaten Bengkalis dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008, Dasar hokum 

berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-Undang Nomor 12 

tahun 2009, tanggal 16 januari 2009. Tuntutan pemekaran kabupaten Kepulauan 

Meranti sudah diperjuangkan oleh masyarakat Meranti sejak tahun 1957. Seruan 

pemekaran kembali diembuskan oleh masyarakat pada tahun 1970 dan 1990-an 

hingga tahun 2008, yang merupakan satu-satunya kewedanan di Riau yang belum 

dimekarkan saat itu, dengan perjuangan gigih sejumlah tokoh masyarakat Meranti 

maka pada tanggal 25 juli 2005 dibentuklah Badan Perjuangan Pembentukan 

Kabupaten Meranti (BP2KM) sebagai wadah aspirasi masyarakat Meranti untuk 

memekarkan diri dari kabupaten Bengkalis.  

Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat tersebut maka dituangkan 

dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bengkalis Nomor 05/KPTS/P/DPRD/1999/2000 tanggal 17 juni 1999 tentang 

persetujuan Terhadap pemekaran Wilayah Kabupaten Bengkalis, Surat Bupati 

Bengkalis Nomor 135/TP/876 tanggal 17 juni 1999,  Perihal dukungan terhadap 

pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Keputusan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Riau Nomor 16/KPTS/DPRD/2008 tanggal 11 juli 2008, 

Surat Gubernur Provinsi Riau Nomor 100/PH/21.16.a tangal 9 juni 2008, Perihal 

Dukungan terhadap Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti, Surat Gubernur 

Provinsi Riau Nomor 100/PH/58.24 tanggal 8 September 2008 tentang 
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persetujuan pemerintah provinsi Riau terhadap pembentukan kabupaten 

Kepulauan Meranti, dan keputusan gubernur provinsi Riau nomor 100/ph/58.32 

tanggal 18 Desember 2008 tentang persetujuan pemerintah provinsi Riau terhadap 

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hal tersebut 

pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh 

mengenai kalayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan maka tanggal 19 

Desember 2008 pemerintah memutuskan memutuskan dan menetapkan terbentuk 

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau. 

 

4.2 Visi dan Misi Kabupaten Meranti 

Visi  

“Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan 

unggul dalam tatanan masyarakat madani’  

Misi 

a. Penataan birokrasi kepemerintahan yang efisien dan efektif. 

b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil 

pertanian, perikanan dan peternakan. 

c. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 

d. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. 

e. Meningkatkan infrastuktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk 

revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi. 

f. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja. 

g. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang berakhlak kharimah. 
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4.3 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

Dalam hal  memenuhi pembagian urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, organisasi perangkat daerah serta peraturan 

pemerintah daerah tentang Pembentukan dan Susunan Kedudukan dan Tugas 

Pokok Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka di bentuklah 

beberapa dinas, yang salah satunya adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah Kabupaten Kabupaten Kepulauan Meranti. Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu 

Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan  Daerah dibidang pengelola keuangan dan aset daerah berdasarkan 

asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati 

no 50 tahun 2016 ayat (1) menyelenggarakan fungsi:  

1. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang pengelola keuangan 

dan aset daerah;  

2. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan bidang pengelola 

keuangan dan aset daerah;  
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3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis 

sesuai dengan bidang pengelola keuangan dan aset daerah;  

4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang pengelola keuangan dan aset 

daerah; dan  

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 

fungsinya. 

4.4  Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

Visi 

“Terwujudnya peningkatan penerimaan daerah secara optimal dan 

proporsional.” 

Misi 

“Mengembangkan dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah. 

Meningkatkan kualitas kelembagaan melalui tata kerja dan SDM aparatur 

yang berkualitas”. 

4.5 Tujuan Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten 

Kepulauan Meranti 

1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur. 

2. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur. 

3. Meningkatkan disiplin aparatur. 

4. Meningkatkan pengembangan sistem pelaporan capaian kerja dan 

keuangan. 
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5. Meningkatkan pengembangan pengelola keuangan daerah. 

6. Mengoptimalisasi pemanfaatan teknologi informasi. 

4.6  Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di 

Kabupaten Kepulauan Meranti 

a. kepala;  

b. sekretariat, terdiri dari;  

1. sub bagian umum, kepegawaian dan program:  

2. sub bagian keuangan dan perlengkapan.  

c. Bidang Anggaran dan Pembendaharaan, terdiri dari;  

1. sub bidang penyusunan apbd;  

2. sub bidang perbendaharaan;  

3. sub bidang pengelolaan kas dan dana transfer.  

d. bidang akuntansi dan pelaporan, terdiri dari;  

1. sub bidang akuntansi pelaporan;  

2. sub bidang akuntansi penerimaan;  

3. sub bidang akuntansi pengeluaran.  

e. bidang aset, terdiri dari;  

1. sub bidang rencana kebutuhan dan pemeliharaan;  

2. sub bidang penatausahaan;  

3. sub bidang pengamanan, pelepasan dan penghapusan.  

f. unit pelaksana teknis badan.  

g. Kelompok Jabatan fungsional.  

 


